
 
١ 

 

č•Č–Ûa@pýbÐ@@@óÐİ–½a@‰ìã@¿ 
@)عليه التحية والثناء( @

   
 

شيخ اإلسالم واملسلمني 
ë…^ÏÖ]á^}^•…‚·_Ý^Úý] 

 )م١٩٢١/هـ١٣٤٠املتوىف سنة (

 

אאאא 
 

 نارش
 البحوث اإلسالميةمركز 

 اهلند ,ممبئي



 
٢ 

 

v  
  ركز البحوث اإلسالميةمل

אא 
 مـ٢٠١٢/ هـ١٤٣٣

 
 صالت الصفاء يف نور املصطفى

 شيخ اإلسالم اإلمام أمحد رضا خان القادري الربيلويل
 ترمجة وحتقيق

  أنوار أمحد خان البغداديالدكتور 

 
 نارش

 اإلسالمية البحوثمركز 
 ).اهلند(رياين, ساكي ناكه, ممبئي, الشارع اخل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Islamic Research Centere     
Khairani Raod Saki Naka, Mumbai (India)    
Email: anwaralbaghdadi@yahoo.com  

  baghdadi311@gmail.com 
 



 
٣ 

 

òîöbÇ†@pbàÜ×@ @

طبع هذا الكتاب عىل نفقة األخ املخريّ 
 ‚·_ Üéã‰)ه إىل روح مهديا ثوابَ  ,)ممبئي

_·‚والده املرحوم  Æ . ّهم اغفر ذنبه, الل
واحرشه يف زمرة الصاحلني األبرار, وأدخله 

 . آمني يا رب العاملني. فسيح جناته
  

Saheem Ahmad s/o Ghani Ahmad 
Dipti, B. ving 104, Kalliyan Complex, Yari road 

Warsowa Mumbai (India) 
Mob. 09820062487 
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إىل روح اإلمام اهلامم العارف باهللا, إمام احلفاظ, حجة املحدثني, خاتم 

قدس اهللا أرساره, وسقى (خ عبد احلق املحدث الدهلوي يالشاملحققني, العالمة 
 ). بالرمحة ثراه, وجعل اجلنة مثواه

بق يف نرش األحاديث النبوية الذي له فضل السّ املحدث اجلليل  ذلك
م لإلسالم واملسلمني قدّ الذي والقارة اهلندية بالقلم واللسان, رة يف شبه املطهّ 

مؤلفات يف السرية وغريها من جوانب الدين, تروي الغليل, وتشفي العليل, 
 .وتقر العيون, وترس القلوب

بركة ونعمة عىل مسلمي  جودهالذي كان وذلك املحدث العبقري 
جَ آالف التالميذ النابغني يف عىل من سِ  ا, ونِدّ جنوب آسيا واهم, حيث خرَّ

 .األحاديث النبوية الرشيفة, الذين قاموا بدور مهمٍّ يف نرش الدين يف أنحاء العامل
عىل هذا الفضل العميم, الذي ال تنقطع سبلُه  Rللموىل الكريم فشكراً 
 .إىل يوم يبعثون
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من ال يشكر الناس ال ": ملسو هيلع هللا ىلصانطالقا من قول الرسول األعظم 
أترشف بإهداء كلامت الشكر واالمتنان إىل مجيع اإلخوة  )١("يشكر اهللا
, الوجود ه إىل حيز إخراجطبع هذا الكتاب ويف  هلم دورذين األحباء ال
الرشيعة يف أستاذ (يخ املفتي منظور أمحد يار علوي فضيلة الشص وباألخ

واخلطيب واإلمام يف جامع  .دار العلوم الربكاتية, جوكيشوري, ممبئي
, ايتاألخ العزيز إرشاد أمحد الربكو ,)السيد شكر اهللا, ورسوا ممبئي

حممد هاشم العليمي, املقري  واألخوالطالب األغر حممد طيب العليمي, 
هم بسعادة الدارين, , تعاىل فيهم , فبارك اهللاغريهمو وأثقل ميزان ومتّعَ

 .)آمني. (حسناهتم يوم القيامة
 

                                                 
يف كتاب الربِّ والصلة,  >رواه اإلمام الرتمذي يف جامعه عن سيدنا أيب هريرة   ) ١(

مطبوعة مجعية املكنَزِ اإلسالمي, القاهرة, مرص, , ٢٠١٨: , رقم احلديث٣٥الباب 
ورواه أبو داؤد يف سننه باختالف . هذا حديث حسن صحيح: وقال فيه. ٥١٠/  ٢

, ٤٨١٣: يف كتاب األدب, رقم احلديث >يسري يف األلفاظ عن سيدنا أيب هريرة 
  . ٨١٠/ ٢مطبوعة مجعية املكنَزِ اإلسالمي, القاهرة, مرص, 
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ر قلوبنا بنور اليقنياحلمد هللا رب العاملني لسالم , والصالة وا الذي نوَّ
 .أمجعني مد وآله وصحبه, سيدنا حمعىل املبعوث رمحة للعاملني

 وبعد,  
, وحفظ اهللا هبم هذا الدين من علامءبهللا علينا أن أكرمنا اهللا فإن من نعم ا  

, فكانوا محاته وحصونه املنيعة وقالعه التحريف والتزييف والدس والتخريب
 .هديني للحق واخلري إىل يوم الدين, وكانوا هداة ماله الشم الراسيةالشاخمة وجب

اإلمام الكبري, العامل الرباين, واحلرب الكبري, النظار املتكلم, ومن هؤالء 
, اإلمام اجلليل أمحد رضا خان القادري احلنفي الربيلوي الفقيه األصويل البارع

, أويت من نور رباين, وعزم إيامين مدافعا عنه يف كل ما, كان سندا لإلسالم ~
واجليل بتصانيفه, موافقا س مصطفوي أظهر اهللا احلق بتآليفه, وأبان اخلفي ونف

عظيم النفع قوي ) ر املصطفىصالت الصفا يف نو(م , ومنها السفر القيّ للصواب
, كام كابر الذين أثبتوا, وافق العلامء األاحلجة, أفاد فيه, وأجاد, وأثبت الصواب

 .كل طالب علم مستمسك باحلق املبنيأثبت بالدليل الذي ال غنى عنه ل
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وإن  −الة والسالم عليه أفضل الص −بينا حممد إن أول خلق اهللا نور ن  
, كام هو مثبت رشعا يف كثري من األحاديث الرشيفة ومبني فيه هذا جائز عقال

 . ة ما يثلج الصدور, فجزاه اهللا عنا خري اجلزاءباألدلة القاطعة العقلية والنقلي
ا ولقد قام بإخراج هذا السفر اجلليل الشيخ العامل األريب األديب موالن  

, وكانت جيدا يف ترمجته وألفاظه ومعانيه أنوار أمحد خان البغدادي وكان حتقيقا
, كام هو مكتوب حتى لة حتى إهنا سهلت املطلوب وأجادتمقدمته سهلة مجي

عن الكتاب لسهولة  مغنيةً  أغنتني من الغوص يف أصل الكتاب فكانت شافيةً 
 وساعدين ذلك يف ,اتهوجزولة ألفاظه وعبار ,ودقة معانيه ومبانيه ,تناوله

أثبت لنا الصواب  عظيمةٍ  , فكان ذا فائدةٍ تدريسه وإيصال املقصود واملطلوب
بكل حرف وكلمة وكل حديث وآية رشيفة يف أن الشخصية الرشيفة املصطفوية 
أول اخللق فال يستغني عنه كاتب وباحث وشيخ وعامل وطالب ودارس وعاشق 

العالية يف نرش تراث األكابر الذين هم أهل  فبارك اهللا فيه وهبمته ,ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهللا 
الكامل واملفاخر وال سيام تراث الشيخ الكبري جبل العلم الشامخ موالنا أمحد 

آمني يا رب (ان حسناته ريض اهللا عنه وأرضاه وجعله يف ميز  −رضا خان 
 .)العاملني

 مجيل عارف املرصي الشافعي األشعري                                  
 هـ١٤٢٩األول من ربيع األول الرشيف                 

                ٢٠٠٨/  ٣/   ١٠ 
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>E~D>أستاذنا الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي <
 رئيس قسم اللغة العربية األسبق

 )جامعة صدام للعلوم اإلسالمية , بغداد , العراق(      

وضعها مؤلفها  ,)هـ ١٣٤٠: ت(رسالة ألمحد رضا خان الربيلوي هذه ال
من بني  , وفيام متيز بهوال حتىص ويف فضائله التي ال تعدُّ  ملسو هيلع هللا ىلصيف أنوار نبينا حممد 

صالت (, واإلحسان وأسامها الربيلوي بـ األنبياء من فضائل اخلري, والعدل
والربيلو إمام جمتهد, وفقيه فيلسوف, وموسوعي  .)الصفا يف نور املصطفى

برية بني علامء اهلند يف القرنني الثالث عرش والرابع , له مكانة كالثقافة والعلوم
, فقد ترك وراءه ما يقرب من ثامن مائة كتاب ورسالة يف خمتلف جرينيعرش اهل

, له لعلوم واآلداب والفنون اإلسالمية, فضال عن كونه شاعرا جميدااملعارف وا
 .بوية وأغراض الشعر األخر مجيعهاباع طويل يف نظم املدائح الن
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, أوضحت من , وطبع الكتاب يف بغداد)قصيدتان رائعتان(تُ له حقق
وله . اهلند وعلامء املسلمني يف العاملخالل املقدمة مكانة هذا الرجل بني علامء 

ألنه يعد واحدا من رجال  ;الشباب املسلم يف اهلند وخارجهاأتباع ومريدون من 
وأجداده من محلة  ائه, امتدادا آلبيف القرنني الذين عاشهامالتصوف اإلسالمي 

 . واحلديث , وعلوم القرانالفكر اإلسالمي
عىل أسئلة  ملسو هيلع هللا ىلصأسس الربيلوي هذا الكتاب ألجل حتقيق النور املحمدي 

, بام نبي العظيم ومتييزه من بني البرش, وهو جييب عليهاتثري مسائل يف شخصية ال
 مسالة أن اهللا ماذا يقول علامء الدين يف: الغشاوة وجيلوها للسائل نحو قولهيرفع 

فبأي ملسو هيلع هللا ىلص , وخلق بقية املخلوقات من نور النبي من نورهملسو هيلع هللا ىلص تعاىل خلق النبي 
ه السائل ذلك يف , وقد وجحديث يثبت ذلك? وما هي نوعيته? بينوا تؤجرو

ورشع الربيلوي باجلواب بام يقرب من  .)هـ١٣١٧: (من ذي القعدة ٢٨
, وقا من نور اهللا تعاىلالنور خمل , ثم تاله السؤال الثاين حول كونحتنيصف

ح األسئلة املوجهة إليه وأجوبتها, وقد بلغت األسئلة وهكذا يستمر يف طر
 .تلف أجوبتها بني الصفحتني والعرش, كام ذكر ذلك يف السؤال الرابع, ختمخسة

طالب الدراسات العليا يف جامعة صدام  –ولقد قام الباحث اهلندي 
 تلميذنا النجيب −يي الدين البغدادي للعلوم اإلسالمية أنوار أمحد غالم حم

رسالة , وأحلقه بتقريظ للمؤلف نفسه عىل بتحقيق هذا النص باللغة العربية
, فقد طالع الفقري غفر اللهم لك احلمد": السيد حبيب عيل العلوي, بدأه بقوله
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له املوىل القدير ما كتبه الفاضل العامل العامل حامي السنة ماحي الفتنة موالنا 
جزاه , فكتابة منرية −اىل بالنور العلوي ده اهللا تعأيّ  −عيل العلوي املحرتم حبيب 

 ."وىفاهللا عن نبيه اجلزاء األ
ه املحقق أنوار أمحد بكل األقوال واستغرق التقريظ يف صفحتني , ثم أتبعَ

, ثم أحلقها بأهم تي علقت عىل الرسالة حتى هنايتهاوالرشوح والتفسريات ال
 .)١( يق التي بلغت أربعة وثالثني مصدرا ومرجعامصادر البحث والتحق

ملحقق من , يعد عمال جيدا بام استطاع به اإن عمل املحقق أنوار أمحد
, وبام أحلقه من تفسريات للغامض من األقوال ختريج لآليات واألحاديث

م به احلديث النبوي الرشيف بني القوة والضعف وبام ترجم . صوالنصو وبام قوَّ
 .ار من اللغة األردية إىل العربيةكار وأشعمن أقوال وأف

أمهية الرسالة :  الرسالة مباحث مهمة تناول فيهاوتضمنت مقدمته عىل
, ثم لنور املحمدي وأقوال العلامء فيهووقفات عىل مسألة ا) الت الصفاصِ (

, ل شخصية الربيلوي من نشأته, وشيوخه, وأساتذته, وتالمذته, ومؤلفاتهتناو
قفه من , ثم موفنون واآلداب واملعارف املوسوعيةوم والوبراعته يف العل

البدع والزيغ  , وأهنى املقدمة بام للربيلوي من دور يف ردِّ التيارات الفكرية اهلدامة
األول عام ترشين  ٢٨/هـ ١٣٤٠صفر سنة  ٢٥والضالل واملنكرات, فوفاته يف 

                                                 
)١ (  قد أضفنا عليها يف هذه الطبعة مصادر أخر . 
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مخسا وستني  مانأيدهيا عىل ظهر الز بعد حياة نسجتْ ": م, أهناها بعبارته١٩٢١
فيها ورود مطرزة, تتمتع باحليوية والنشاط, نقوش مزخرفة ترس الناظرين,  ,سنة

 . "د ذكراه, وجيعل اجلنة مثواه, و خيلّ فليكثر اهللا تعاىل أمثاله
                             

  ~رشيد العبيدي . د. أ                                                     

 رئيس قسم اللغة العربية األسبق                                   
 ), العراق, بغدادجامعة صدام للعلوم اإلسالمية(                                 

 م  ٢٠٠٢/هـ  ١٤٢٣                              
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نوره دون جتزؤ وتفكك, فجعله أصل نور نبيه من احلمد هللا الذي خلق 
نَ له عىل األنبياء والرسل, وفَضَّ األكوان ه بأكمل األوصاف, فإن حمامده , فزيَّ

وأفضل الصالة والتسليم عليه وآله . كثرية ال حتىص, كفانا أنه نور من اهللا
 .واحلياة تدب عىل األرض, صحبه صالة ما زال هيب نسيم الصباو

 ,وبعد
املكثفة حول اإلمام أمحد رضا خان الربيلوي  الدراسات تفقد أثبت

, التعمق والتوسعأنه يمتاز بالفكر القويم ويتصف باالتزان واالعتدال وب ~
, وإنام من شانه أن يعطي السطحية يف بحث املسائل الدينية فإنك ال جتد عنده

قها حتى يتضح املقصود بكل جوانبه, ويتبني احلق بكل معامله, ال املسألة كل ح
, بحث يف مسألة إال بالتحري الدقيق, ال يوبه الغموض, وال يعرتيه اخللليش

 ألنه ال خيتار طريقةً  ;من األمور, فهو األحر واألجدر ءٍ فإذا قطع الكالم يف يش
يف التعامل البياين, وإنام يغور يف األعامق, فال خيرج إال باألصداف  سطحيةً 
 .ةالقيمالعلمية 
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صالت ", أعني كتابه البديع التحقيق األنيقاملثال إليك هذا  عىل سبيل
الذي أحسن فيه وأجاد يف بيان مسألة النور املحمدي  ,"الصفا يف نور املصطفى

فبهذا الكتاب قد وضع املؤلف . ستدال بالدالئل النقلية والعقليةبأسلوب رائع م
ام فإنه ليس برشا مثلنا, وإن ;وبقية البرشملسو هيلع هللا ىلص العالم حدا فاصال بني برشية النبي 

ف من أساطني هذا هو االعتقاد الذي أمجع عليه السلف واخلل. هو برش نوراين
ما كان لد  , وإنام أثبتيف هذا الكتابإذن مل يبتدع املؤلف شيئا جديدا . األمة

 .قاالقدامى ثابتا حمقَّ 
نا احلبيبة التي دتسع سنوات أثناء دراستنا يف بغداترمجنا هذا الكتاب قبل 

, أشتاق بالشوق واحلنان) اهلند(النائية  ورنا يف هذه الديارال زالت تدغدغ شع
يها السبيل فقد , وأنى لنا إلنا ضيف هذه البالدإليها كأهنا هي موطني األصيل وأ

ا األرشار, وسلبوا نضارهتا, وقطفوا ثامرها هبَ , روا قصور أجمادها, ثم دمّ خرَّ
 .من األخيار ها, نرجو من اهللا تعاىل أن جيعل حظّ اوحموا آثار محاهت

ترمجنا هذه الرسالة إلمامنا اجلليل شيخ اإلسالم واملسلمني أمحد رضا 
فعنا شعارها يف إىل أمهيتها وقدر قيمتها غضون احلملة التي ر , نظراً اهلنديخان 
د األجلة الذين مل تعريف العلامء اهلنومن خالل أعبائها ب, وهنضنا العراق

, ن, فلم يات إال بالرشته الضغائ, وأعمّ ينصفهم الزمان, فتجاهل عنهم اإلنسان
التي نسب فيها إىل من ) الربيلوية(كام ارتكب إحسان إهلي ظهري يف أكذوبته 

خالف هواه وهو رؤوسائه من أعيان الوهابية ما شاء أن ينسب من خرافات 
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, وخلط احلق بالباطل أبو احلسن قت إىل احلقيقة بيشء, أو كام لفّ وأباطيل ال مت
إنه كان قليل البضاعة يف ": مغاليا ,وي الذي قال يف اإلمام أمحد رضادعيل الن

 . )١( "احلديث والتفسري
, وإال كيف يقال يف شخص أن هذا القول مبني عىل التعصب وال شكّ 

له آثار عظيمة يف احلديث والتفسري, كام أخرجها فضيلة الشيخ العالمة حممد 
تكشف لك القناع عن  ,أجزاء ١٠ يف –أطال اهللا تعاىل عمره  –حنيف الرضوي 

, وإنام كان إماما فيهام التفسريأن اإلمام مل يكن قليل البضاعة يف احلديث وال يف 
ولكننا نعجب كل العجب . فيه رجال العلم والفن نا الذي شحّ إىل عرص نسبةً 

الشاعر خص اعرتف به حينام نر مثل أيب احلسن عيل الندوي يتجاهل عن ش
مل يظهر فقيه طبّاع ذكيّ مثله (: قائال ~إقبال حممد  الدكتوراإلسالمي الكبري 

 . )٢(  )األخري "اهلند"يف عهد ) الربيلوياإلمام أمحد رضا : أي(

                                                 
, املتوىف سنة لعبد احلي اللكنويوهبجة املسامع والنواظر  نزهة اخلواطر: ينظر  ) ١(

/ ٨م, ١٩٩٩/هـ١٤٢٠: دار ابن حزم, بريوت, الطبعة األوىل: نارشهـ, ١٣٤١
قد أوردَ زيادات يف اجلزء ) املؤلف ابن(املعروف أن أبا احلسن الندوي ومن  .١١٨٢

ا من زيادات االبن ليس والتعليق هذ .ه املنية قبل تبييضهالثامن; ألن املؤلف قد أدركتْ 
 .األب

 .٣/٨م, ١٩٧١: مقاالت يوم رضا للعالمة عبد النبي كوكب, سنة النرش: ينظر  ) ٢(



 
١٥ 

 

اعا بدون بضاعة بّ أن يكون فقيها ط ومن املعروف أنه ال يمكن ألحدٍ 
 .احلديث والتفسري

لعلامء حلقائق وتعريف اإىل كشف ا ةً وهلذا وذاك كله كانت احلاجة ماسّ 
كتبنا مقاالت  , كامعاىل لذلك برتمجة عدة كتب لإلمامنا اهللا تقَ فوفّ . الربانيني

إسالمية مرشقة, مل  وجوهاً م أمام العامل العريب , لنقدّ وبحوث يف شخصياهتم
 .يكشف القناع عنها بعد

 يف هذه األجواء العلمية جاءت ترمجة هذه الرسالة البديعة التي طبعتْ 
وقد نال الكتاب  ., كراتيش"رة حتقيقات اإلمام أمحد رضاإدا"ألول مرة من 

, كام يتجىل لك من التقريظ الذي سيايت مقبوال يف أوساط اخلاصة والعامة رواجا
 . فاحلمد هللا عىل كل حال. الصفحات التالية يف

  :عملنا يف هذا الكتاب
 .باألردية وترمجناها إىل العربية حققنا نصوص الكتاب −١
جنا أحاديثهخ −٢  . ا النبوية الرشيفةرَّ
جنا اآليات القرآنية املباركةخ −٣  .رَّ
 . وال العلامء التي نقلها اإلمام, حسب املستطاعذكرنا مظان أق −٤
 . رمجنا األعالم الواردة يف الكتابت −٥
 .ملصادر البحث والتحقيق وضعنا قائمةً  −٦
 .ريء عىل فهم فحو الكتاب وأغراضهتعني القا منا له بمقدمةٍ وقدّ  −٧
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 .التي أدركناها يف الطبعة األوىل األخطاء املطبعية قمنا بتصحيح −٨
واهللا هو , ملسو هيلع هللا ىلصوأخريا مل نرم هبذا العمل إال رضا اهللا ورضا حبيبه األعىل 

أن هيدينا والناس سواء السبيل, وجيعل هذا  Rوأسأل اهللا. العليم اخلبري
. رالعمل مقبوال يثقل به ميزان حسناتنا يوم القيامة, وأدخلنا اجلنة مع األبرا

عليه الصالة  −اللّهم آمني آمني آمني يا رب العاملني بجاه سيد املرسلني 
 .والتسليم

 أنوار أمحد خان البغدادي
 م٢٠١٢كانون الثاين/  ٢٥ /هـ ١٤٣٣ ربيع األول/  ٢                      
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الق األعظم, وال عظمة إال وال قدرة لغريه, واخل, احلمد هللا القادر املطلق

, والصالة والسالم عىل لوجه جالله, والنور األهبى, وال نور يف الكون إال به
, وعىل آله زه به عن غريه, وميَّ لذي جعله اهللا تعاىل منورا خللقهالنور املحمدي ا

 . ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني –وأصحابه 
 ,وبعد

ن مؤلفات العامل العبقري من كبار , ملة يف إثبات النور املحمديفهذه رسا
 :ت(اإلمام أمحد رضا خان الربيلوي  علامء اهلند يف القرن الرابع عرش اهلجري

ها باللغة األردية سنة )هـ١٣٤٠ فَ ها بـ ,)هـ١٣٢٩(, ألَّ صالت الصفا يف "وسامَّ
هت إىل فضيلة وجِّ  هذا التأليف استجوابا ألسئلةٍ  ويأيت ,"ملسو هيلع هللا ىلصنور املصطفى
تضاربت فيها األفكار واحتدمت فيها املواقف من شخصية  فٍ الشيخ يف ظرو

 ملسو هيلع هللا ىلصحيث هناك تيارات فكرية مقصودة حتاول النيل من رشف النبي  ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ع للموافقة العقلية يف كل حتت غطاء نبذ التطرف والغلو والتعصب واخلضو

, موقف حب ~املؤلف  , ويف خضم هذه املعارك الطاحنة وقفَ األمور
, ورشف منزلته وعلو قدره, ورفعة شأنهملسو هيلع هللا ىلص ع عن كرامة النبي فِ , ومداواعتزاز



 
١٨ 

 

مصطفى من بني األنبياء  , فإنه نبياءكام يقتضيه االصطفاء واالنتق ,Rعند اهللا
  .واخلالئق
ئل كثرية , بل له رساهبذا التأليف فقطالغيور  مل يقف املؤلف هذا املوقفو

 :يف هذا الصدد, من أمهها
 .ملسو هيلع هللا ىلصعن سيد األنام قمر التامم يف نفي الظل  −١
 .ءئ عمن استنار بنوره كل يشنفي الف −٢
 .ملسو هيلع هللا ىلصهد احلريان يف نفي الفيء عن سيد األكوان  −٣
 .ملسو هيلع هللا ىلصمبني اهلد يف نفي إمكان مثل املصطفى  −٤
 . يف ملكوت كل الور ملسو هيلع هللا ىلصسلطنة املصطفى  −٥
 .سيد املرسلني ملسو هيلع هللا ىلص اليقني بأن نبينا جتىل −٦
 .الرسل الكرام شمول اإلسالم ألصول −٧
 .ور احلبيب ومزاره ونعالهاله يف صشفاء الو −٨

وغريها من الرسائل واملؤلفات والقصائد التي وقف فيها موقفا إجيابيا 
, من تعظيمٍ  ملسو هيلع هللا ىلص, وما يستحقه هفضائلَ  ناً مبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حاسام من شخصية النبي 

بل  ,, كام أطرت النصار ابن مريمغري أن يطريه قيد شعرةٍ  وتبجيلٍ , وتفضيلٍ 
 :البوصريينصب عينيه يف قول  واضعاً يف حدود الرشع اإلهلي,  ملسو هيلع هللا ىلصيمدحه 
 واحكم بام شئت مدحا فيه واحتكم  دع ما ادعته النصار يف نبيهم                    
 من عظم وانسب إىل قدره ماشئتَ    وانسب إىل ذاته ما شئت من رشفٍ          



 
١٩ 

 

 فمحد فيعرب عنه ناطق ب فإن فضل رسول اهللا ليس له                        
 )١( وأنه خري خلق اهللا كلهم    فمبلغ العلم فيه أنه برش                             

رُّ بنورانية النبي  ورشف , وأصلهاملسو هيلع هللا ىلص ويف هذا اإلطار نجد املؤلف يقِ
, ويستعرض املسألة اعتامدا عىل احلديث الذي اً تامّ  , وفضل أوليتها إقراراً مهاتقدّ 

من رواية سيدنا عبد  "اللدنيةاملواهب " يف القسطاليناإلمام املحدث ذكره 
إن ! يا جابر: (قال ملسو هيلع هللا ىلصبأن النبي  }الرزاق بإسناده إىل سيدنا جابر بن عبد اهللا 

كذلك اعتمد املؤلف يف إثباته موقفه هذا و ....)اهللا قد خلق نور نبيك من نوره 
  .ف من الفقهاء واملحدثني والنقادعىل أقوال األئمة األسال

, ابه العلامء األجلة قديام وحديثان ظان أن املؤلف مع أصحوهبذا اليظن
, عهد له, ويُثبت له القدمال  غلواً  ملسو هيلع هللا ىلص, ويغلو يف النبي ث يف الدين أمراً حيد

كام  –نعوذ باهللا تعاىل من ذلك  –ويصل به احلال إىل القول باحللول واالحتاد 
املسلمني الذين  اعتاد بمثل هذا الظن مقاولو التكفري ومحال لوائه من الغالة

, فريمونه بحجارة التكفري حيد, وهم إىل التفريق ساعونيدعون إىل التو
قلوهبم مصانع الرشك,  , فكأنّ من قبل , كام رموا هبا الصوفية الكرامالزندقةو

م عىل , فال يسلم من سهامهم مسلأعصار التكفري , منها هتبّ ومصادر التضليل
                                                 

اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن سعيد البوصريي : املخترص يف رشح الربدة, نظَّمها: ينظر  ) ١(
م, من مطبوعات مركز أهل ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: الطبعة األوىل ,)هـ ٦٩٦: ت(

 .٢٤ − ٢٣: ص ,)اهلند(بركات رضا, فوربندر, غوجرات  السنة,



 
٢٠ 

 

, , وتأنوا يف التكفري برهةً ر هوالء قليال, ولو تفكّ وجه األرض إال عدد األصابع
خص عىل علامئهم , وباألأرسعوا يف التحكيم عىل املسلمني اواستعظموه, ملَ 

ألنني مل أجد عاملا صوفيا والمسلام عاديا أن يغلو يف مدح  ;بالرشك والزندقة
رجه من امللةوي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أعظم  ملسو هيلع هللا ىلص, وال يمكن ذلك ألن النبي صفه بصفات ختُ

 ملسو هيلع هللا ىلص, وأما اإلطراء الذي منع عنه النبي أن يصيب أحد بمدح كام حقه رفع منوأ
فاملراد منه أن ال تصفوه  .)١( )ال تطروين كام أطرت النصار ابن مريم: (بقوله
, كام وصل احلال بالنصار يف وهيةبصفات الربوبية أو خصائص األل ملسو هيلع هللا ىلص

ابن اهللا أو ثالث إنه : حينام قالوا −الصالة والسالم وعىل نبيِّنا عليه  −عيسى 
فضال عن  ,)٢(ومن املعلوم أن هذا ال يقوله أجهل جاهل يف املسلمني. ثالثة
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مطبوعة مجعية : يف صحيحه, ينظر >اإلمام البخاري عن سيدنا عمر الفاروق  رواه  ) ١(

, ٥١, باب "أحاديث األنبياء"م, كتاب ٢٠٠/ هـ ١٤٢١املكنَز اإلسالمي, القاهرة, 
 . ٦٨١/ ٢, ٣٤٨٤: رقم احلديث

نصاف للسيد حممد بن علوي املالكي, الطبعة لغلو واإلاملدح النبوي بني ا: ينظر  ) ٢(
م, من مطبوعات مركز أهل السنة, بركات رضا, ٢٠٠١/هـ  ١٤٢٢: األوىل

 .١٢ – ٦: , ص)اهلند(فوربندر, غجرات 



 
٢١ 

 

ت تهمني بالشطحات ترصحياوعالوة عىل ذلك نجد عند هؤالء العلامء امل
~ , فهذا ابن عريب املعروف بالشيخ األكرب قة هبمتبطل كل االهتامات امللصَّ 

عىل قرص نظر  , فتأتيه االهتامات دالةً ي كثريا ما تنزل البلية عىل رأسهالذ
فهم أنه القائل باحللول , فيذهب ظان سقيم الءأصحاهبا, وهو منها بري

تعاىل احلق أن حتله : (ن احللول واإلحتاد قائالح ببطال, مع أنه يرصواإلحتاد
, ومقام علم أن اهللا تعاىل واحد باإلمجاعا: (ويقول أيضا .)١( )احلوادث أو حيلها

ويقول  .)٢( )ءشيئ, أو يتحد يف يش, أو حيل هو يف شيئالواحد يتعاىل أن حيل فيه 
مس أنوار ش": العالمة القسطالين قولَ  شارحاً ) هـ١١٢٢:ت(العالمة الزرقاين 

املشعر بأهنا مل تكن  "طلع"ولكوهنا قبل العامل عرب بـ : ("عارف النبوية املحمديةامل
  .)٣( ), ثم كانت النتفاء القدم لغري الباريموجودة

خملوقة من ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك نجد مؤلف هذا الكتاب الذي يؤكد نورانية النبي 
ذات اإلهلي مادة لذات ال يعني خلقه من نور اهللا الذايت أن ال: (, يقولنور اهللا

من الذات اإلهلي أو كله  أن جزءاً  –عياذا باهللا  –أو  ,الرسالة كالطني لإلنسان
, التجزؤ والتفكك واالحتاد بأحد مامنزه من Rألن اهللا ;بح ذات النبيأص

                                                 
 .١/٨٢اليواقيت واجلواهر للشعراين,        ) ١(
 .١/٨٠املصدر نفسه, : ينظر      ) ٢(
عىل املواهب ) هـ١١٢٢: ت(لباقي بن يوسف الزرقاين عبد ا رشح العالمة حممد بن  ) ٣(

 .١/٤٦املطبعة األزهرية بمرص,  ,)هـ١٣٢٥( :, الطبعة األوىلاللدنية للقسطالين



 
٢٢ 

 

ا جزء من , ملسو هيلع هللا ىلص, واالعتقاد بأن حرضة سيد العامل امّ  ءٍ واحللول يف يش أو شيئا مَّ
 . )١( )تقاد أن فردا من املخلوقات عني الذات اإلهلي كفرالذات اإلهلي أو االع

ر أخاه أ مسلم أن يكفّ ? وكيف يتجرّ يبقى بعد هذه الترصحيات فام الذي
عىل وحدة  ? أفليس هذا ظلام وتعسفا وتعليااملسلم, إذا خالف وجهات نظره

, وينبغي لنا التأين فلنحذر التكفري ونستعظمه! الدين اإلسالمي احلنيف?
 .دقيق قبل التحكيم بالكفر والرشكتوال

? وإذا هل كان نورا أم الملسو هيلع هللا ىلص وأما حتقيق مسألة النور املحمدي بأن النبي 
? كل هذه كان نورا فام هي حقيقة هذا النور? هل هو نور خملوق من نور اهللا

العلامء فيها وأدلتهم بشكل  األسئلة نقف عندها حلظات رسيعة لنعرض اختالف
 .   العظيم إن شاء اهللا –ا من املسألة , ونبنيِّ موقفنموجز

ë‚Û]<…çßÖ]<íÖ`ŠÚ<»<íÃè†‰<l^ËÎæ<V< <

فريق يذهب إىل أن : امء يف النور املحمدي بني فريقنيلقد اختلف العل
بدون أن حيدث التفكك أو التقسيم يف  ن نورا خملوقا من نور اهللاكا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

هللا قد خلق نور نبيك من إن ا: (>بر ذات اهللا تعاىل مستدال بحديث سيدنا جا
ملسو هيلع هللا ىلص , فذهب بعضهم إىل أنه تلف أصحاب هذا الفريق فيام بينهمثم اخ .)نوره

قد خلق من  ملسو هيلع هللا ىلص, يف حني يذهب آخرون إىل أنه خلق من نور اهللا تعاىل الصفايت
 .نور اهللا الذايت

                                                 
 .٦٠: من هذا الكتاب, ص: ينظر  ) ١(



 
٢٣ 

 

ن نورا مل يك ملسو هيلع هللا ىلصويذهب إىل أنه  ملسو هيلع هللا ىلصأما الفريق الثاين فريفض نورانية النبي 
ن املراد من النور يف قوله , وما ذهب إليه املفرسون بأاهللا تعاىل خملوقا من نور

ô‰s% Ν﴿: تعاىل à2u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β  ﴾]هو حممد  ]١٥: املائدة
هاد إىل سواء الطريق, ملسو هيلع هللا ىلص , بمعنى أنه يفرسه هذا الفريق بأنه نور جمازيف ,ملسو هيلع هللا ىلص

أما احلديث الذي اعتمد عليه , وفكأنه نور به يستهد, وبه يستنار الطريق
ع عند وموضو ,الفريق األول فهو ضعيف عند بعض أصحاب هذا الرأي

  .)١( البعض اآلخر
عني , وال يكان نورا ملسو هيلع هللا ىلصوالذي يرتجح عندي هو أن الرسول املصطفى 

, وكذلك ليس من هذا النور أنه كان جسام مشعا, كام يفهمه بعض اجلهلة
ني واهلادي إىل بِ النور املُ  بأنه ي, فيُفرسَّ املجازحيمل هذا النور عىل اإلنصاف أن 

وذلك ألننا إذا قلنا بالنور املجازي فال يبق فيه  ؛, وليس نوراط املستقيمالرصا
الرصاط , بل يشرتك فيه كل هاد إىل وال متيز له به عن غريه ,ملسو هيلع هللا ىلصاختصاص للنبي 

وقبيح  لٍ وكل مجي ,, ويتساو فيه كل أسود وأبيضاملستقيم إىل يوم القيامة
, وهذا الذي يرفضه العقل السليم وختالفه األحاديث الصورة برشط اإليامن

, وهي التي وردت فيها خلقا ومجاالملسو هيلع هللا ىلص الصحيحة املروية يف كامل خلقته 
                                                 

عداب . د: هدي الكتاب املبني وغلو الغاليني, تأليفالنور املحمدي بني : ينظر  ) ١(
دار حسان للنرش والتوزيع, الرياض,  ,)هـ١٤٠٧: (حممود احلمش, الطبعة األوىل

 .٥٠و  ١٣ :ص



 
٢٤ 

 

, )١( , وهذه األحاديث كثريةبالشمس والقمر يف النور والضياء تشبيهات كثرية
عها أو بضعفها, ل بموضوأن يتقو , حيث ال تسويغ لساعٍ وبطرق عديدة مروية

 :ومنها
أحسن ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : أنه قال >عن سيدنا الرباء بن العازب 

  .)٢( , وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن وال بالقصريالناس وجها
مثل ملسو هيلع هللا ىلص أكان وجه النبي : سئل الرباء: قالوعن أيب إسحاق السبيعي أنه 

 .)٣(, بل مثل القمرال :السيف? قال
ما رأيت شيئا أحسن من رسول اهللا : (أنه قال >أيب هريرة وعن سيدنا 

  .)٤( )هالشمس جتري يف وجهكأن  ملسو هيلع هللا ىلص
بجامل ملسو هيلع هللا ىلص حيث هذه وغريها من األحاديث الكثرية تنبئنا عن اختصاصه 

أنه يتمتع ومن خصوصية هذا اجلامل  .خارق, ال مثال له, ال من قبل وال من بعد

                                                 
 .ئل وأبواب الفضائل للصحاح وغريهاهذه األحاديث يف كتب الشام: تنظر       )١(
نَز صحيح البخاري: ينظر  )٢( , ٢٤اإلسالمي, كتاب املناقب, باب , مطبوعة مجعية املكْ

نَز, كتاب الفضائل, وصحيح مسلم, مطبوعة ا .٢/٦٩٩, )٣٥٨٩(: رقم احلديث ملكْ
 .١٠٠٢/ ٢, )٦٢١٢(: , رقم احلديث٢٥باب 

 .٦٩٩/  ٢, ٢٤صحيح البخاري, كتاب املناقب, باب : ينظر     ) ٣(
نَز  ,>رواه اإلمام الرتمذي يف سننه عن أيب هريرة   ) ٤( مطبوعة مجعية املكْ

 .٩٣٤/ ٢, )٤٠٠٩(: , رقم احلديث١٢اإلسالمي,كتاب املناقب, باب 



 
٢٥ 

 

, كام يتضح ذلك من أحد غريه من البرش يضاهيه فيها , ملبنورانية كاملة منفردة
هام , بل هلو أكثر مناألحاديث املذكورة بالشمس والقمرالتشبيهات الواردة يف 

يف ملسو هيلع هللا ىلص , وهذه األحاديث هي التي تكمل تفسري النور بذات النبي اً نورا وضياء
ô‰s% Ν﴿: قوله تعاىل à2u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β  ﴾]كأنه  ,]١٥: املائدة

هذه  , كام ختربنا عنهيف ذاته ومجاله قد جاءكم النبي نوراً ! أهيا الناس: قيل
, ونورا يف تستهدون هبا إىل الرصاط املستقيم, و نورا يف دعوته إىل اهللا فاألحاديث

ك العطف بالكتاب املبني يف , كام يقتيض ذلوته احلسنة فتستنريون هبا الطريقأس
ربِّ النبي  , وهذا التفسري هو الذياآلية يناسب بالغة اآلية الكريمة حيث عُ

نور ملسو هيلع هللا ىلص بالنور بدون استخدام أداة التشبيه واملشبه لتوحي اآلية أنه  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 
, وكذلك يكشف هذا التفسري عن واقع وهدايةً  , وسريةً وخلقا, ومجاال, ذاتا

, هكذا يصبح هلذا النور ت عليه األحاديث, كام دلّ ملسو هيلع هللا ىلصاحلال جلامله النوراين 
, ال حيملها غريه يف الذات والسببملسو هيلع هللا ىلص وارد يف اآلية خصوصية مزدوجة للنبي ال

 .ه إىل الرصاط املستقيم, واهللا تعاىل أعلمممن هيد اهللا به عبادَ 
, ولكن ال يعني نورا جمازيا, بل النورانية فيه أصليةملسو هيلع هللا ىلص إذن ليس النبي 

أصلية فيه وهذه النورانية : (جسم مشع, يقول السيد علوي املالكيملسو هيلع هللا ىلص ذلك أنه 



 
٢٦ 

 

ويظن بعض : (ويقول أيضا .)١( )وهي أول ما خلق من األنوار يف األكوان ,ملسو هيلع هللا ىلص
, أو سوء فهم وهذا وهم .أنه جسم مشع: ورا, أين ملسو هيلع هللا ىلصاجلهلة أن معنى كونه 

, أجلّ  ملسو هيلع هللا ىلصوهو  ,"ملبة كهربائية"أو رساجا  ,مصباحا ملسو هيلع هللا ىلصكأنه هبذا قد جعله 
قد ملسو هيلع هللا ىلص نع عندنا من أنه نعم ال ما. وأعظم من أن يكون كذلك, وأرفع, وأكرم

ة, ولكن هذا ال يسطع من األجسام املضيئة املشعّ  , كاميظهر منه ضوء حمسوس
وقد  ,, وإنام يكون عند احلاجة كمعجزة من معجزاته اخلارقة للعادةيكون دائام

 .)٢( )كام حصل للصحايب اجلليل أسيد بن حضري ,ملسو هيلع هللا ىلصثبت هذا ملن هو أقل منه 
دفع ينهبذا و .ملسو هيلع هللا ىلصفسري املعقول لنورانية النبي وهذا هو املعنى القويم والت

, ما رواه عيل بن مما يثبت هذه النورانية املحمدية, وكثري من االعرتاضات
وهذا  .)كنت نورا بني يدي ريب: (قال ملسو هيلع هللا ىلصاحلسني عن أبيه عن جده أن النبي 

وابن  ,احلديث ذكره احلافظ أبو احلسن عيل بن حممد بن القطان يف أحكامه
علامء بالرواية واحلفظ نقاد احلديث املعروفني بصناعته ومن أشد الالقطان من 
 .)٣( واإلتقان

                                                 
السيد حممد بن السيد علوي املالكي احلسني, : اإلنسان الكامل, تأليفملسو هيلع هللا ىلص مد حم  ) ١(

مركز أهل السنة بركات رضا, فوربندر, غوجرات, اهلند,  ,)م٢٠٠١(الطبعة األوىل 
 .٢٩: ص

 .٢٠:املصدر نفسه, ص     ) ٢(
 .٢١: اإلنسان الكامل, صملسو هيلع هللا ىلص حممد : ينظر     ) ٣(



 
٢٧ 

 

نورا خملوقا من نور  ملسو هيلع هللا ىلص, وهناك أحاديث أخر تثبت نورانية النبي هذا
الذي اعتمد  −رىض اهللا تعاىل عنه  −ألن حديث جابر  ;اهللا فال ضري يف تسليمه

ملوضوعات لعدم وجوده يف من ا عليه القائلون بالنورانية ال يمكن أن يعدّ 
 وذلك ألنه اعتمد عليه العلامء األجلة من ;ق املطبوعمصنف عبد الرزاق املحقّ 

 .مي, والعجلوين, وغريهم, وابن حجر اهليثنقاد احلديث من أمثال القسطالين
نا أن نحكم قطعا بوضع هذا احلديث, فنرمي هؤالء العلامء فهل جيوز ل

متأخري  ونقدا يف احلديث من, وفهام, أقل درايةً ? أو كان هؤالء العلامء بالكذب
 ! اليوم?

, وكانوا أمناء خيافون يوما كالّ  , بل كانوا أئمةً يف احلديث روايةً ودرايةً
تشخص فيه األبصار, ال يصل هؤالء إىل أمخاص أقدامهم, وهلذا أعتقد أن 

; إذ له سند متصل, كام رواه  سيدنا حديث النور, الذي ذكروه يف كتبهم, صحيحٌ
 . عبد الرزاق يف مصنفه بسنده إىل سيدنا جابر, كام يشهد لذلك العلامء احلذاقون

ق من قِبل املباركفوري, ف قد يمكن أن وأما عدم وجوده يف املصنّف املحقَّ
احلديث أو راح  ,املحقق إليها يدُ  خ التي وصلتْ سَ احلديث قد سقط من النُ يكون 
 خيفى عىل , اللكثري من الكتب الرتاثيةحصل ذلك , كام اخلتالعب النسّ  ضحيةً 

 .من له إملام بالتحقيق
ملسو هيلع هللا ىلص  ألن هذه النورانية خاصة بالنبي  ;من ناحية املتن فال أجد فيه شيئاوأما 
, وهي كثرية للعقل للعادة وخمالفةً  , واملعجزة هي التي تكون خارقةً ومعجزة له



 
٢٨ 

 

وغريها من  ,ملعراجت عليه األخبار الصحيحة من أمثال قصة اكام دلّ  ,ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 
وال ينبغي لنا  .تي صدرت يف وقت آلخر حسب الرضورةاحلوادث واملواقف ال

, فلو مل ألهنا أيضا من مقتضيات الدين ;)١( أن نصفها باملبالغة واخليال يف ديننا
وعالوة عىل ذلك ليس من  .هللا تعاىل يف األنبياء واملرسلنيتكن منها ملا أودعها ا

, بل رويات واملنقوالت من أمور الدينقل يف مجيع املالرضورة أن يدخل الع
 . طلقاإيامنا م ملسو هيلع هللا ىلصنؤمن بام أنزل اهللا تعاىل وبام قاله النبي 

لقة خملوقا من نور اهللا تعاىل وعن كيفية هذه اخل ملسو هيلع هللا ىلصوأما عن سبب كونه 
ذا احلديث , وذلك ال خيص هبفالبحث فيه مما ال جدو فيه, وهو من املتشاهبات

مريم إذ قال تعاىل عن  ,آن الكريم أيضاد مثل ذلك يف تعبري القر, وإنام ورفقط
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خلق من روح اهللا? وهكذا  #? وإن عيسى إن هللا تعاىل روحاظاهر اآلية 

, بل األسلم واألصح هو ما قال فيه ن ذلكنعوذ باهللا م! حدث احللول, كال
 .أعلم بالصوابواهللا تعاىل  .إضافة ترشيف) روحنا(العلامء بأن اإلضافة يف 

                                                 
) نوراملسو هيلع هللا ىلص كونه (إن نسبة مثل العقائد : (ش قائالكام وصف به الدكتور عداب احلم  ) ١(

النور املحمدي, : ينظر .)إىل اإلسالم جتعله يف نظر خصومه دين اخلياالت واملبالغات
 .٥٥: ص



 
٢٩ 

 

ومصدر األكوان يستلزم القدم  ,أول األنوار ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما يتهم بأن كونه 
إىل احلقيقة العلمية  فهو قول باطل وهتمة فظيعة ال متت بصلةٍ  .)١( نايف احلدوثوي

حون خالف يرصّ  ملسو هيلع هللا ىلصألننا يف أول األمر نر القائلني بأولية نورانية النبي  ;الثابتة
  .رصيح الزرقاين عىل قول القسطالين, كام مرَّ بنا قبل قليل تذلك

ت نفوسهم هلذا القول غوعالوة عىل ذلك أعجب ألمر املتهمني كيف سوّ 
اهللا تعاىل خلق نور نبيه من نوره, عىل أن  مع أن حديث النور ينصّ ! ?العظيم

? ا للحديث وضدا للقدم? أم اخللق هو القدمليس هو مرادففامذا يعني اخللق? أ
ثل هذا اإلعتقاد أحد من هذا ال يظنه جاهل فضال عن العاملِ, وال يعتقد بم

 .الء األصفياء واألتقياءقت هبؤه األباطيل ولصّ , فمن أين جاءت هذاملسلمني
 . قيقة أهنا ليست إال نظرية متعصبة, نعوذ باهللا تعاىل من ذلكواحل

, وهذه النورانية فيه من معجزاته نور ومنورملسو هيلع هللا ىلص وخالصة القول أن النبي 
فَه اهللا تعاىل هبا وبغريها من ملسو هيلع هللا ىلص الصفات البديعة اخلارقة  ومن خصائصه رشَّ

ألن اهللا تعاىل  ;, وال عجب فيه وال جمال للجدالقتضت النبوة ذلكللعادة, كام ا
و عامل أرسار األكوان والطبيعة, سبحانه تعاىل يفعل ما , وهءقادر عىل كل يش

 .بري, وهو العليم اخليشاء

                                                 
 .٢٣و١٧: لنور املحمدي للدكتور عداب احلمش, صا: ينظر  ) ١(



 
٣٠ 

 

وبعد هذا الرسد املوجز عن النور املحمدي حيسن بنا أن نقف حلظات 
 .وشخصيته العلمية الفذة ذا الكتابرسيعة لالطالع عىل هوية مؤلف ه

ÌÖö¹]ì^éuàÂì„fÞäi^Ú‚}æ )١( 

    
هو أمحد رضا خان بن حممد نقي عيل خان بن حممد رضا عيل خان بن 
حممد كاظم عيل خان بن شاه حممد أعظم عيل خان بن حممد سعادت يار خان بن 

 .)٢( رمحهم اهللا... حممد سعيد اهللا خان 
  
  

                                                 
 تاحي"و. ١١٨٢− ١١٨٠/ ٨كنوي, لعبد احلي اللّ  نزهة اخلواطر: تنظر ترمجته يف  ) ١(

: رشانالمللك العلامء حممد ظفر الدين البهاري, ) اإلمام أمحد رضا( "تأعىل حرض
باللغة  "تسوانح أعىل حرض"و. "م٢٠٠٢/هـ  ١٤٢٤رضا أكاديمي, ممبئي, 

املكتبة النورية ) رمحه اهللا(األردية للشيخ العالمة بدر الدين أمحد القادري 
اإلمام أمحد رضا "وكتاب  .م١٩٨٧: الرضوية, سكهر, الباكستان, الطبعة السابعة

إدارة : لألستاذ مشتاق أمحد شاه بن نادر شاه, نرشه "خان وأثره يف الفقه احلنفي
النثر الفني عند "وكتاب  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨, حتقيقات اإلمام أمحد رضا, كراتيش

لألستاذ قايض السيد عتيق  "الشيخ اإلمام أمحد رضا خان, دراسة فنية وأسلوبية
هـ ١٤٢٤ت اإلمام أمحد رضا, كراتيش, إدارة حتقيقا: البخاري, نرشه الرمحن شاه

 .رمحه اهللا تعاىل  –إضافة إىل مقدمات كتبه . م٢٠٠٣/ 
 .٩٣: , صتوسوانح أعىل حرض .١٠١ – ٨٢/  ١, تأعىل حرض تحيا: ينظر  ) ٢(



 
٣١ 

 

     
وهو االسم  "د رضاأمح", وسامه جده بـ "حممد"دته بـ سمي وقت وال

, هو اجلملأعداد وافق سنة والدته بحسب , وأختري له اسم يالذي اشتهر به
وقد  ,)هـ١٢٧٢: (افق السنة اهلجرية التي ولد فيها, وهيالذي يو) املختار(

تَ ﴿: نة والدته من هذه اآلية املباركةأخرج اإلمام الربيلوي س ئِكَ كَ لَ بَ يفِ أُوْ
نْهُ ﴾ وحٍ مِّ م بِرُ هُ دَ أَيَّ نَ وَ يامَ ِمُ اإلِ لُوهبِ  . )١( ]٢٢ :املجادلة[ قُ

بألقاب عدة ملا متيزت به شخصيته القوية الفذة من إمامنا وقد لقب 
يف شبه  وهذا هو اللقب الذي اشتهر به "أعىل حرضت": أوصاف نادرة, منها

وكذا يف غريها من البالد  .ديشالقارة اهلندية من اهلند, والباكستان, والبنغال
 .حيث اجلاليات اهلندية تتمركز بثقافتها الدينية

     
من  ١٠إحد مدن الوالية الشاملية اهلندية يف  "برييل"ولد يف مدينة 

فة بالفضل يف ساللة معرو) م ١٨٥٦حزيران  ١٤/هـ ١٢٧٢(شوال املكرم سنة 
لتي األفغانية ا) برهيج(هلا إىل قبيلة , تعود يف أصووالرشف والعلم والتقو

, وقد رحل أحد من أجداده حممد سعيد اهللا خان )قندهار(كانت تقطن يف مدينة 
ولية اإلسالمية, وتوىل مناصب مهمة يف الدولة, يف عهد الدولة املغ) الهور(إىل 
موطنا له,  "برييل"عيل خان فقد اختار مدينة أما حفيده موالنا حممد أعظم و

                                                 
 .٩٥: , صتسوانح أعىل حرض: ينظر  ) ١(



 
٣٢ 

 

هذه األرسة , وهكذا كان قد توىل بعض أصحاب ولد اإلمام ومدفنهحيث م
, فقد عة طيبة يف أوساط العلم والعلامء, ولبعضهم سممناصب مهمة يف الدولة

, عاملا فاضال −تعاىل  رمحه اهللا −) هـ١٢٩٧ :ت(كان أبوه موالنا نقي عيل خان 
عاملا  −عاىل رمحه اهللا ت −) هـ١٢٨٦ :ت(كام كان جده موالنا رضا عيل خان 

 .)١(متقيا ورعا 
    

, املتميزة الواعية ألرسته الراشدة, وذكاؤه اخلارقوقد أدت هذه اخللفية 
, فقد حري عقول الرجال ن شخصيته النابغة وعبقريته الفذةوظيفة مهمة يف تكوي

لكريم , حيث أهنى القرآن انجزاته العلمية منذ نعومة أظفارهمن حوله بم
, عىل املنرب خطيبا وعمره ست سنوات, ووقف ة وعمره أربع سنواتبالقراء

جَ يف العلوم اإل وهو مل يتجاوز ) هـ١٢٨٦(شعبان سنة  ١٤سالمية يف وخترَّ
  .)٢( الرابعة عرش من عمره

أليف والكتابة , وبدأ بالته يف الدرس النظامي تصدر لإلفتاءوبعد خترج
إىل أن تويف تاركا لنا مآثر العطاء ب, وهكذا استمرت حياته إضافة إىل التدريس

                                                 
 .٩٥ − ٩٣: , صتسوانح أعىل حرض: ينظر  ) ١(
 .٩٥ – ٩٣: , صتسوانح أعىل حرض: ينظر  ) ٢(



 
٣٣ 

 

, إال الذي تغمده مية ضخمة تنجزها املجامع العلمية, ليس الشخص الواحدعل
 . بفضله وكرمه اهللا

      
م إىل الزاوية القادرية هـ سافر اإلمام مع والده املكرّ ١٢٩٤يف سنة   

يبايع اإلمام سيدي الشيخ الشاه آل من زوايا اهلند املشهورة ل "املارهرة املطهرة"
رَ اهللا(رسول األمحدي املارهروي  , فام أن وقع نظر ويأخذ منه الطريقة) مرقده نوَّ

خالفا ملا  الشيخ عىل اإلمام وافق عىل إعطائه الطريقة بدون التحري واالمتحان
, وذلك ملا الحظه من تباشري الفضل والصالح يف جبني كان املعتاد يف حرضته

 . )١( نا األغر األسعدإمام
فه هبذا الرشف العظيم اجته اإلمام مع أبيه إىل زيارة احلرمني وبعد ترشّ 
والتقى اإلمام أثناء هذه الزيارة أكابر علامئها من . هـ١٢٩٥ الرشيفني يف عام

 .)٢( , واستفاد هبمال الشيخ السيد أمحد دحالن وغريهأمث
رة الثانية فقد كانت يف عام رته للم, وأما زياهذه هي املرة األوىل من زيارته  
, "الغيبية الدولة املكية باملادة"بتأليف اإلمام  قامويف هذه الرحلة الطيبة . هـ١٣٢٣

رواجا وقد نال هذان الكتابان . "الفاهم يف أحكام قرطاس الدراهم كفل الفقيه"و

                                                 
 .١٢٣ −  ١٢١/ ١, تأعىل حرض تحيا    )١(
 .١٣٣/ ١املصدر نفسه,   )  ٢(



 
٣٤ 

 

 .   )١( , وأثنى عليه علامء احلرمني وغريهم ثناء عطرامقبوال يف األوساط العلمية
    

 املدرسة األوىل لرتبيته وتعلمه تتشكل من أبيه وجده اللذين كانا عاملني كبريين
, فقد بذال قصار جهودمها يف تثقيفيه وإبراز حماسنه األخالقية وفاضلني جليلني

وقدراته اإلبداعية, حيث تفتقت قرحيته, واستثمرت جهودمها, فلم يرتك أفقا من 
ع إىل كل أفق جديد, إضافة إىل هؤالء, يذكر أنه استفاد من مرشده ل تطلّ اآلفاق, ب

وشيخه يف الطريقة سيدي الشاه آل رسول األمحدي املارهروي, وسيدي الشيخ 
, والعالمة عبد )٢( موالنا أيب احلسن النوري املارهروي, ومرزا غالم عبد القادر بيك

  .عيل الرامفوري, فحسب من علامء اهلندال

                                                 
 "ومقدمة الدكتور حازم حمفوظ عىل  .١٣٣/ ١, تأعىل حرض تحيا: رينظ    )١(

, مؤسسة رضا, اجلامعة الرضوية النظامية, الهور, "الدولة املكية باملادة الغيبية 
 .  ٢٢ – ٢٠: ص. م ٢٠٠١ /هـ١٤٢٢: الطبعة األوىل باكستان,ال

الشيخ احلكيم مرزا غالم قادر بيك, , وإنام هو ليس هذا املريزا مؤسس القاديانية   )٢(
م, وانتقل به أبوه إىل ١٨٢٧/هـ١٢٤٣السنة, ولد يف لكناؤ سنة من أبناء أهل 

مام الكتب اإل, وهنالك قرأ عليه حيث موطن إمامنا الربيلوي ,"برييل"مدينة 
حمرم احلرام  ١يف  "برييل"ويف الشيخ املرزا هذا يف مدينة , تالعربية االبتدائية

الصادرة  "سني دنيا"املجلة الشهرية . (م١٩١٧من أكتوبر  ١٨املصادف  هـ١٣٣٦
 .  )هـ١٤٠٨/ م ١٩٨٨, عدد حزيران ةرشيفالبرييل من 



 
٣٥ 

 

, وأخذ اإلجازة, من ب فقد تلقى بعض العلوم اإلسالميةمن علامء العر وأما
, محد بن زيني دحالن الشافعي املكيأمثال اإلمام اجلليل الفقيه املحدث السيد أ

نفية ورئيس العلامء واإلمام الشيخ عبد الرمحان بن عبد اهللا الرساج املكي مفتي احل
 .)١( − رمحهم اهللا مجيعا  − وغريهم  ,, والشيخ حسني بن صالح املكيبمكة املكرمة
   

كذلك كان مدرسة قائمة , جممعا فعاال يف الكتابة والتأليفوكام كان إمامنا 
الشيخ  , من أمثالج فيها الفقهاء, واملحدثون, والدعاة, واملفكرونبذاهتا, خترّ 

عالمة مصطفى رضا خان , وال"حجة اإلسالم"حامد رضا خان امللقب بـ 
, "يعةصدر الرش", واملفتي أجمد عيل امللقب بـ "مفتي اهلند األعظم"بـ امللقب 

والداعية الكبري  ,"حمدث اهلند األعظم"الشيخ حممد الكشوشوي امللقب بـ و
وغريهم كثريون, وكل  "مبلغ اإلسالم"عبد العليم الصديقي امللقب بـ  الشيخ

 . ل مدرسة مستقلةمنهم يشكّ 
, عالم العرب الذين تلمذوا عىل يدهألويذكر يف تالمذته بعض ا ,هذا

الكتاين, والشيخ  وأخذوا منه اإلجازة من أمثال الشيخ عبد احلي بن عبد اهللا
أمحد اخلرضاوي املكي, والشيخ السيد حممد سعيد املدين, والشيخ عبد القادر 

                                                 
مقدمة و .٩١: , ص"تسوانح أعىل حرض"و .١١٥/ ١, تأعىل حرض تحيا: ينظر   )١(

للعالمة  "الدولة املكية باملادة الغيبية"األستاذ الدكتور حازم املحفوظ عىل كتاب 
 .١٨  :الربيلوي, ص



 
٣٦ 

 

 .)١( رمحهم اهللا تعاىل –, وغريهم الكردي
    

ف أكثر من ألف , فقد يقال إنه ألّ ير التأليفكثري اإلنتاج, غز كان رمحه اهللا
, وقد يكون يف هذا القول نوع ما بني مؤلفات ضخمة ورسائل صغرية )٢( كتاب

من املبالغة إال أن الذي ال بأس يف جزمه هو أنه معروف بكثرة التأليف وأكثر من 
 يف اهلند والباكستان والبنغالديش, وهلذاثالث مائة كتاب من مؤلفاته متداول 

يف شبه القارة اهلندية, ومن أشهر مؤلفاته  "السيوطي الثاين"ب صح أن يلقب 
الدولة املكية باملادة "يف إثني عرش جملدا, و "طايا النبوية يف الفتاو الرضويةالع"

 .وغريها "م احلرمني عىل منحر الكفر واملنيحسا", و"الغيبية
     

نوعت, فقد قيل إنه كتب يف أكثر من مخسني وكام كثرت مؤلفاته كذلك ت
وقد . العربية, والفارسية, واألردية: , ويف أكثر من ثالث لغات)٣( علام وفنا

لع , وتلك واضحة ملن يطامتيزت مؤلفاته بالدقة, واملوضوعية, وقوة االستدالل
 .ه التعصب واإلنحيازؤال تأخذه أهوا, وكتبه مدققا بإنعام النظر فيها

  

                                                 
 . ٣٣٧ – ٣٣٣: , صتسوانح أعىل حرض: ينظر   )١(
للدكتور حسن رضا, ) العطايا الرضوية يف املسائل الرشعية(فقيه اإلسالم : ينظر  ) ٢(

 . ١٧٧: ص ,)هلندا(مطبعة تاج, إله آباد 
 .١٠١ – ١٠٠: , صتسوانح أعىل حرض: ينظر  ) ٣(



 
٣٧ 

 

     
د متيز , قتلفة وتضلعه من العلوم اإلسالميةوبجانب إملامه بالفنون املخ

, فقد ألَّف يف باألخص الفقه احلنفي متيزا واضحا, وبنبوغه يف الفقه اإلسالمي
ئتي مؤلف ما بني مؤلفات ضخمة وكراسات االفقه اإلسالمي ما يربو عىل م

اها ميزات مهمة, متيزه من غريه من الفقهاء, يف ثنايوحتمل كتبه هذه  .)١(صغرية 
ندرة االستنباط, وقوة االستدالل, واإلكثار من صور اجلزئيات, : منها

 .وإحاطتها بضوابط, وغريها من خصائص, ال ختفى عىل من يطالعها
        

صحاب البدع قوي املعارضة وشديد النكري عىل أ −رمحه اهللا تعاىل  −كان 
, كل حياته منافحا عن بياض اإلسالم, ومدافعا عن حياضهواملنكرات فقد قىض 

رحيها من الغرب أو من  تْ , سواء هبّ جلميع التيارات الفكرية اهلدامة ومتصديا
, ورسائل "القاديانية" ه يؤلف أكثر من ست رسائل يف ردّ , حيث نراالرشق

 . ن أصحاب امللل واهلويف غريهم م , وأخرنيأخر يف رد الطبيعي
       

, د الوعي للتيارات الفكرية الضالة, شديكام كان مرهف اإلحساس
أمور البدعة واخلرافات كذلك مل يغفل عام كان جيري يف شبه القارة اهلندية من 

هذه , منها رسالته البديعة كتب رسائل كثرية يف هذه املجاالت, فقد واملنكرات

                                                 
 .٤٦٧ – ٤٥٣: فقيه اإلسالم, ص: ينظر  ) ١(



 
٣٨ 

 

 كتبها غرية عىل األمة اإلسالمية التي "ر يف هني النساء عن زيارة القبورمجل النو"
ا , ولكي يضع حدّ سة من رش الفساد الذي بدأ يغزوهاليحافظ العتبات املقد

, وكذلك ناسبات اإلسالمية النقية الصافيةفاصال بني مهرجانات اهلندوس وامل
 )١( "التعزية"ر يف املنع عن أخذ حتريم سجود التحية, ورسالة أخعنده رسالة يف 

 .ن الرسائل يف رد البدع واملنكراتوغريها م >ذكر لإلمام سيدنا احلسني 
     

, سلوب خصائص وميزات متيزه عن غريه, ولكل ألكل كاتب أسلوب
 : لوب اإلمام مما يمتاز عن غريه هيوخصائص أس

وندرة االستنباط, وحسن املحارضة, وغزارة الشواهد  قوة االستدالل, :أوال
 .عقاب يلتقط نصيبه من صعاب البحارله نظرة  واألمثلة, كأن

اللة حيث مل يذكر كلمة اجلاللة غاية األدب واالحرتام عند ذكر كلمة اجل :ثانيا
رب  اهللا"أو  "عز وجل"أو  "تعاىل"ضاف إليه صفاته األخر مثال إال وأ "اهللا"

 .إلخ..."اجلاللة العزة و
ما ملقام النبي كذلك وكام كان متأدبا يف حرضة الباري تعاىل, : ثالثا كرِ ال ومُ كان جمِ
يقترص عىل  ملنراه  –صالة والسالم عليه ال −كلام جاء ذكر الرسول , وهلذا ملسو هيلع هللا ىلص

 صيل عىل جنابه الكريم, بل يأو عىل أي نوع من املخترصات "صلعم"أو  "ص"
 .رتام حمبا صادقاأدب واح, وبكل بأكمل صورة  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
التعزية عبارة عن متاثيل مصنوعة من أوراق وقصب أو من ذهب وفضة, يتخذها   ) ١(

 .يف اهلند, ويدفنوها فيها "كربال"كام يصطنعون  >اجلهال ذكر لإلمام حسني 



 
٣٩ 

 

, بل ء والصاحلني جمردة عن الدعاء هلمكذلك ال يذكر أسامء األوليا :رابعا
 املخترصات والرموز حسب يذكرهم ويدعو هلم بأكمل صورة غري مقترص عىل

ر اهللا"و ,"تعاىل رمحهم اهللا"و ,"تعاىل عنهم ريض اهللا"مراتبهم, مثال  تعاىل  نوّ
, وذلك حتاشيا عن البخل يف ت اإلجالل والتكريممن كلاموغريها  ,"مراقدهم

 . تعاىل عنهم ريض اهللا –وحق الصاحلني  –عليه السالم - حقه 
يكثر من ذكر صفات وخصائل محيدة عند إتيان أسامء األنبياء  :خامسا

استعظاما ملِا كان يفعم قلبه حبا, وعقيدة, وإجالال غاية والصاحلني استلذاذا و
 .مسن احلفاوة واالهتام, وتكريام بحاإلجالل
يُكثر من ذكر كلامت تدلُّ عىل كرس شديد التواضع مع نفسه, كان  :سادسا

وأما عىل أهل . "قال العبد الفقري إىل اهللا": النفس, مثال يصف نفسه, فيقول
, وقاهر جبار عىل املنكرين امللحدين, وحليم هو سيف بتارالبدع واألهواء ف
™â﴿: يف القرآن الكريم , وذلك كام جاءمتواضع مع نفسه !#£‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤ä3 ø9 $# â™!$uΗ xqâ‘ 

öΝ æη uΖ÷t/ ( ﴾]ه, وال ليونة يف طبعهتال رأفة يف قلبه, وال رمحة يف رسيرف. ]٢٩: الفتح ,
بوقاحة أو أدنى  ملسو هيلع هللا ىلصفهو أشد من الفوالد عىل من يتجرأ يف جناب رسول اهللا 

عليه وآله أفضل الصالة  –ه ملا كان يفعم قلبه بحب ملسو هيلع هللا ىلصجرأة يمس احرتام النبي 
 .والتسليم



 
٤٠ 

 

هذه وغريها من اخلصائص األسلوبية التي توافرت يف مؤلفات اإلمام 
واألنبياء  −زَّ وجلَّ ع −بوفرة ملحوظة مما يدل عىل أدبه وصدقه يف حبه هللا 

 .والصاحلني
    

صفر  من ٢٥ يف −رمحه اهللا تعاىل  −, تويف حيث مرقده "برييل"يف مدينة 
بعد حياة  )١(م ١٩٢١عام ) أكتوبر(ول األمن ترشين  ٢٨/هـ  ١٣٤٠املظفر سنة 

ود مطرزة تتمتع , فيها ورا عىل ظهر الزمان مخسا وستني سنةنسجت أيادهي
تعاىل أمثاله وخيلد  , فليكثر اهللاباحليوية والنشاط, ونقوش مزخرفة ترس الناظرين

                         .              ذكراه, وجيعل اجلنة مثواه
 أنوار أمحد البغدادي                                             

 بغداد , العراق                                                  
 م ٢٠٠٢أكتوبر  ٢١/ هـ ١٤٢٣شعبان  ١٥                                      

 

 
                                                 

 .٣٨٨: , صتح أعىل حرضسوان: ينظر  ) ١(



 
٤١ 
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٤٢ 

 

!))
Ùæù]Ù]öŠÖ]V 

من نوره  ملسو هيلع هللا ىلصماذا يقول علامء الدين يف مسألة أن اهللا تعاىل خلق النبي 
ذلك? وما هي فبأي حديث يثبت  ملسو هيلع هللا ىلصوخلق بقية املخلوقات من نور النبي 

 . )١( !نوعيته? بينوا تؤجروا
Ùæù]h]ç¢]V 

د كـل اللهم لك احلمد يا نور, يا نور النور, يا نورا قبل كل نور, ونورا بعـ
صـلِّ وسـلِّم  .نور, يا من له النور, وبه النور, ومنه النور, وإليه النور, وهو النور

لقت من نـوره اخللـق مجيعـا, , وخه من نوركوبارك عىل نورك املنري الذي خلقتَ 
  .)آمني(, و نجومه وأقامره أمجعني وعىل أشعة أنواره, وآله وأصحابه

وأســتاذ اإلمــام  > )٢( الـكرو تلميـذ اإلمــام األجـل ســيدنا اإلمــام م
واإلمـام  ,)٢(, وأستاذ أستاذ اإلمام البخاري)١(األبجل سيدنا اإلمام أمحد بن حنبل

                                                 
م هبذا السوال   ) ١( من ذي القعدة  ٢٨يف ) اهلند( "كوليار"الدين أمحد من  ولوي نورُ املقدّ

م املفتي اإلمام أمحد رضا خان الربيلوي هـ١٣١٧  .إىل فضيلة املؤلف العالّ
 , أبو عبد اهللا املدين, شيخالك بن أيب عامر األصبحي احلمرييهو مالك بن أنس بن م  ) ٢(

نافع, واملقربي, والزهري, : حدث عن. مة, وإمام دار اهلجرة, صاحب املذهباألئ
ابن : أمم ال يكادون حيصون, منهم: وحدث عنه. وعبد اهللا بن دينار, وخلق كثري

تويف . إذا ذكر العلامء فاملك النجم: قال اإلمام الشافعي. املبارك, والقطان, وقتيبة



 
٤٣ 

 

                                                                                                                   
لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن تذكرة احلفاظ : ينظر. (هـ١٧٩سنة 

الشيخ زكريا عمريات, دار الكتب العلمية, : وضع حواشيه ,)هـ٧٤٨: ت(الذهبي 
قاموس (واألعالم  .١٥٧ – ١٥٤/ ١, هـ١٤١٩/م١٩٩٨ :بريوت, الطبعة األوىل

 :الطبعة السادسة عرش ,, بريوتخلري الدين الزركيل, دار العلم للماليني) تراجم
 .)٥/٢٥٧ ,م٢٠٠٥

, أبو عبد اهللا أمحد بن هو شيخ اإلسالم, وسيد املسلمني يف عرصه, احلافظ احلجة  ) ١(
يل الشيباين املروزي ثم البغدادي, ولد سنة حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الذه

البخاري, ومسلم, وأبو داود, وأبو : وعنه. وغريهسمع سفيان بن عيينة, . هـ١٦٤
تويف إىل رضوان اهللا . انتهى العلم إىل أربعة, أفقهم أمحد: يدقال أبو عب. زرعة, ومجاعة

 .وله سبع وسبعون سنة. هـ٢٤١ألول تعاىل يف يوم اجلمعة ثاين عرش من ربيع ا
 .)٣/١٦تذكرة احلفاظ للذهبي,: ينظر(

, يل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي, أبو عبد اهللا حممد بن إسامعهو إمام احلفاظ  ) ٢(
وأول سامعه  .هـ ١٩٤والتصانيف, مولده يف شوال سنة الصحيح, صاحب 

حفظ تصانيف ابن املبارك وهو صبي, ونشأ يتيام, وكان رأسا  ,هـ ٢٠٥للحديث سنة 
كتب عن أكثر من ألف رجل, , يف الذكاء, ورأسا يف العلم, ورأسا يف الورع, والعبادة

ل ابن قا .وكان حيفظ مائة ألف حديث صحيح, ومائتي ألف حديث غري صحيح
تويف ليلة عيد الفطر . السامء أعلم باحلديث من البخاري ما حتت أديم: فيهخزيمة 

 . )٢/١٠٥تذكرة احلفاظ للذهبي,: نظري. (#هـ ٢٥٦سنة 



 
٤٤ 

 

يف مصـنفه  )٢( , حافظ احلديث أحد األعالم عبد الرزاق أبو بكر بن مهـام)١( مسلم
 −رىض اهللا تعـاىل عـنهام  − )١(عن سيدنا وابن سيدنا جابر بن عبد اهللا األنصـاري

                                                 
م أبو احلسني القشريي النيسابوري, هو مسلم بن احلجاج اإلمام احلافظ حجة اإلسال  ) ١(

 ه سنة ثامين عرشة ومائتني, وأول سامع, ولد سنة أربع ومائتني"الصحيح"صاحب 
: رو عنه. فأكثر عن حييى بن حييى التميمي, والقعنبي, وأمحد بن حنبل, وخلق كثري

هيم بن أيب طالب, وابن خزيمة, والرساج, وخلق , وإبراالرتمذي حديثا واحدا
ما : ى قال احلافظ أبو عيل النيسابوري, حتولصحيحه قيمة كبرية عند العلامء .سواهم
العلامء رجحوا صحيح واجلمهور من . السامء كتاب أصح من كتاب مسلميم حتت أد

: ينظر. (ه يزارتويف مسلم يف رجب سنة إحد وستني ومائتني وقرب. البخاري عليه
لدين إسامعيل بن كثري الدمشقي أبو الفداء احلافظ عامد ا: البداية والنهاية, تاليف

م, دار أيب ١٩٩٦ :عة األوىلحيان, الطب براز أيب: حتقيق ,)هـ٧٧٤ – ٧٠٠: ت(
 .)٢/١٢٥ ,وتذكرة احلفاظ لإلمام الذهبي .٤٦/ ١١حيان, القاهرة, 

عبيد اهللا بن : رو عن. "املصنف"ن مهام بن نافع احلمريي الصنعاين, صاحب هو اب  ) ٢(
أمحد, وإسحاق, : وعنه. عمر, وابن جريح, ومعمر, واألوزاعي, والثوري, وخلق

كان حيفظ حديث : قال اإلمام أمحد. من أوعية العلم كان. وابن معني, وغريهم
ه غري واحد, وحديثه خمرج يف الصحاح, وله ما ينفرد به, قَ وثّ : لذهبيوقال ا. معمر

قال . هويبغض من قاتلَ  >, بل كان حيب عليا ونقموا عليه التشيع, وما كان يغلو فيه
: ينظر. (سنة وعمره مخس وثامنني ,هـ ٢١١تويف يف نصف شوال سنة : ابن سعد

  .  )٢٦٧ – ٢٦٦/ ١تذكرة احلفاظ, 



 
٤٥ 

 

خلقـه اهللا تعـاىل  ءٍ بأيب أنت وأمي, اخربين عن أول يش! يا رسول اهللا: تقل: قال
يا جابر إن اهللا تعاىل قد خلق قبل األشياء نور نبيك من نـوره : (قبل األشياء, قال

ومل يكـن يف ذلـك الوقـت , بالقدرة حيث شاء اهللا تعـاىل فجعل ذلك النور يدور
 سـامء, وال أرض, وال شـمس, لوح, وال قلم, وال جنة, وال نار, وال ملك, وال

م ذلك النور , قسَّ لق, وال جني, وال إنيس, فلام أراد اهللا تعاىل أن خيلق اخلوال قمر
أربعة أجزاء, فخلق من اجلزء األول القلـم, ومـن الثـاين اللـوح, ومـن الثالـث 

َ م اجلزء الرابع أربعة أجزاء, ثم قسَّ العرش لة العرش, ومـن , فخلق من األول محَ
م الرابعالكريس, ومن الثالث باقي املالئكةالثاين  , فخلـق أربعـة أجـزاء , ثم قسَّ

                                                                                                                   
ام أبو عبد اهللا األنصاري الفقيه, مفتي , اإلمبن حرام بن عمروجابر بن عبد اهللا هو   ) ١(

, كان آخر من شهد بيعة العقبة يف السبعني من األنصار ومحل عن املدينة يف زمانه
, وأراد شهود بدر مسلم أخرجه, وله منسك صغري يف احلج علام كثريا نافعا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

حدث . أحد فكان أبوه خيلفه عىل أخواته, ثم شهد اخلندق, وبيعة الرضوان وشهود
سعيد بن ميناء, وأبو الزبري, وأبو سفيان طلحة بن نافع, واحلسن البرصي, : عنه

, تويف عاش أربعا وتسعني سنة. وسامل بن أيب اجلعد, وحممد بن املنكدر, وخلق كثري
  .)٣٦−١/٣٥تذكرة احلفاظ للذهبي, : ينظر. (>هـ  ٧٨يف سنة 



 
٤٦ 

 

ـم ل الساموات, ومن الثاين األرضني, ومن الثالث اجلنة والنـارمن األو , ثـم قسَّ
 . )١( )احلديث بطوله... بع أربعة أجزاء الرا

, واعتمـد عليـه "دالئـل النبـوة"يف  )١( أيضا بنحوه )٢( ورواه اإلمام البيهقي
 ,)٣( "املواهـب اللدنيـة"يف  )٢( أسند إليه أجلة األئمة من أمثال اإلمام القسـطالينو

                                                 
, ولعله يف خمطوطة مل ف عبد الرزاق بتحقيق املباركفوريمل أجد هذا احلديث يف مصن  ) ١(

من علامئنا املوثوق هبم  اه األئمة الكبار, إذ إن احلديث تلقّ املحقق تصل إليها يدُ 
د أشار املؤلف إىل غي التجني عليهم بتكذيبهم, وهم كثريون, وق, ال ينببالقبول
الفتاو "يف ) هـ٩٧٤ :ت(ابن حجر اهليثمي : هممن ين, وأضيف هنا اآلخربعضهم
والعجلوين يف كشف  .٤/١٧٧وابن حجر يف املطالب العالية,  .٨٩: , ص"احلديثية
 ., وغريهم ١/٣١١, اخلفاء

ى ن موسأبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ب, إلمام احلافظ العالمة شيخ خراسانهو ا  ) ٢(
هـ, قال عبد الغافر يف  ٣٨٤صاحب التصانيف, ولد سنة , اخلرسوجردي البيهقي

عن و. عا باليسري متجمال يف زهده وورعهكان البيهقي عىل سرية العلامء قان: تارخيه
عي عليه منة إال أبا بكر ما من شافعي إال وللشاف: إمام احلرمني أيب املعايل قال

ب ألف وتواليفه تُقار. لشافعي لتصانيفه يف نرصة مذهبها فإن له املنة عىل, البيهقي
احلديث ووجه  , مجع بني علم احلديث والفقه وبيان عللجزء مما مل يسبقه إليه أحد

وحدث  ,"نيسابور"إىل  "بيهق"حرض يف أواخر عمره من . اجلمع بني األحاديث
وت فدفن , فنقل يف تابهـ٤٥٨مجاد األوىل سنة  ١٠ألجل يف , ثم حرضه ابكتبه



 
٤٧ 

 

                                                                                                                   
رد هي أم تلك ببيهق هي ناحية  من أعامل نيسابور عىل يومني منها, وخرسوجِ

, واألعالم للزركيل .٢٢١ – ٣/٢١٩تذكرة احلفاظ للذهبي, : ينظر. (الناحية
١/١١٦(. 

إن هذا احلديث رواه البيهقي أيضا : سب إليه الزرقاين يف رشح املواهب, فقالكام ن  ) ١(
 .)١/٤٦ح الزرقاين عىل املواهب, رش: ينظر. (ض املخالفةببع

بن عبد امللك املعروف بالقسطالين, األصل املرصي, أمحد بن حممد بن أيب بكر هو   ) ٢(
ولد بالقاهرة . حمدث, مؤرخ, فقيه, ومقريء) شهاب الدين, أبو العباس(الشافعي 

إرشاد الساري رشح "له . هـ ٩٢٣وتويف هبا سنة  ,هـ ٨٥١يف ذي القعدة سنة 
يف السرية  "واهب اللدنية يف املنح املحمديةامل"و. عرشة أجزاء "البخاريصحيح 
الروض "يف التجويد, و "الكنز"و ,"لطائف اإلشارات يف علم القراءات"النبوية, و

مشارق األنوار ": سامه ,"رشح الربدة "و ,"لزاهر يف مناقب الشيخ عبد القادرا
تراجم (لفني ومعجم املؤ .١/٢٣٢, األعالم للزركيل: ينظر. (وغريها ,"املضية

عمر رضا الكحالة, مؤسسة الرسالة, بريوت, : تاليف ,)مصنفي الكتب العربية
 .)٢٥٤/ ١م, ١٩٩٣/هـ ١٤١٤: الطبعة األوىل

املواهب اللدنية باملنح املحمدية للعالمة أمحد بن حممد بن أيب بكر اخلطيب : ينظر  ) ٣(
 ,)هـ١٣٢٥( :, الطبعة األوىلينبرشح العالمة الزرقا) هـ٩٢٣ :ت(القسطالين 

 .١/٢١٠املطبعة األزهرية بمرص, 



 
٤٨ 

 

مطـالع "يف  )٢( , والعالمـة الفـايس"أفضل القـر"يف  )١( واإلمام ابن حجر املكي
 )٢( والعالمـة ديـاربكر ,)١( "رشح املواهب"يف  )٤(والعالمة الزرقاين ,)٣( "املرسات

 .وغريها ,)٥( "مدارج النبوة"يف  )٤( حقق الدهلووالشيخ امل ,)٣("اخلميس"يف 
                                                 

بن حجر اهليثمي السعدي األنصاري, شهاب الدين, شيخ  هو أمحد بن حممد بن عيل  ) ١(
من إقليم الغربية (و العباس, فقيه باحث مرصي, مولده يف حملة أيب اهليثم , أباإلسالم
العلوم يف األزهر, وتويف بمكة سنة تلقى . هـ ٩٠٩وإليها نسبته, ولد سنة ) بمرص
عىل أهل  الصواعق املحرقة": ه تصانيف كثرية كلها نافعة مفيدة, منهال. هـ٩٧٤

, "سان يف مناقب أيب حنيفة النعامناخلريات احل"و ,"البدع والضالل والزندقة
خالصة "أربع جملدات, ورشح مشكاة املصابيح للتربيزي, و "الفتاو اهليثمية"و

 .  )١/٢٣٤األعالم للزركيل, : ينظر. (, وغريها"ربعةاألئمة األ
, أبو عيسى, حمدث, مؤرخ, هو حممد املهدي بن أمحد بن عيل بن يوسف الفايس  ) ٢(

 ٩ بفاس يف , وتويفهـ١٠٢٣لكبري باملغرب األقىص سنة , ولد بالقرص انسابة, صويف
يد الطائفة حتفة أهل الصديقية يف أسان": من تصانيفه. هـ١١٠٩من شعبان سنة 

مطالع املرسات بجالء دالئل ", و"داعي الطرب يف أنساب العرب", و"اجلزولية
 .)٧٣٧/ ٣معجم املؤلفني, : ينظر. (, وغريها"تاخلريا

, مام العالمة حممد املهدي الفايسمطالع املرسات بجالء دالئل اخلريات لإل: ينظر  ) ٣(
 .٢١٠: , ص)م١٩٨٠(بعة مصطفى البايب احللبي وأوالده, بمرص, مط

بن علوان املرصي األزهري هو حممد الزرقاين بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد   ) ٤(
املالكي, الشهري بالزرقاين, اإلمام املحدث, الناسك النحرير الفقيه العالمة, ولد 

ذ عن والده وعن النور الشربامليس, وعن الشيخ حممد , أخهـ١٠٥٥بالقاهرة سنة 



 
٤٩ 

 

                                                                                                                   
يف مصطلح  رشح املنظومة البيقونية": ؤلفات قيمة, منهاالبابيل, وغريهم, له م

خمترص املقاصد ", و"رشح عىل املواهب اللدنية", و"رشح عىل املؤطا", و"احلديث
: معجم املؤلفني: ينظر. (م١٧١٠/هـ ١١٢٢تويف بالقاهرة سنة . , وغريها"احلسنة

الين, ضبطه  عىل املواهب اللدنية للقسطومقدمة رشح الزرقاين .٣/٣٨٣الكحالة, 
مركز أهل : , نرشهم٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥, ١/حممد عبد العزيز اخلالدي, ط : وصححه

 . )١/٨, )اهلند( ,, غجراتالسنة, بركات رضا, فور بندر
عىل ) هـ١١٢٢ :ت(رشح العالمة حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين : ينظر  ) ١(

املطبعة األزهرية بمرص,  ,)هـ١٣٢٥( :, الطبعة األوىلاملواهب اللدنية للقسطالين
٤٧ – ٤٦/ ١   . 

ويل قضاء مكة, . مؤرخ, نسبته إىل ديار بكر ,حسني بن حممد احلسن الدياربكري هو  ) ٢(
 , أمجل به السريةجملدان "تاريخ اخلميس"له . م١٥٥٠/هـ٩٦٦وتويف فيها سنة 

: ينظر( .رسالة "الكعبة واملسجد احلراممساحة "النبوية وتاريخ اخللفاء وامللوك, و
 .)٢/٢٥٦ ,األعالم للزركيل

 .١/٢٢ ,تاريخ اخلميس للعالمة ديار بكري: ينظر     ) ٣(
, املحقق عبد احلق بن الشيخ الشيوخ, ومرجع العلامء باهلندهو إمام املحدثني, وشيخ   )٤(

 جده آغا حممد نزل من بخارا إىل دهلي أيام امللك سلطان. سيف الدين ترك البخاري
هـ وهبا نشأ ٩٥٧ويف هذه املدينة ولد الشيخ سنة . لجى واستوطن فيهاعالء الدين اخل

هـ وعمره سبع وثالثون سنة, وهناك ٩٩٦احلرمني الرشيفني حاجا عام وسافر إىل 
, ثم قصد الشيخ عبد الوهاب املتقي ,قرأ صحيح البخاري, ومسلم عىل علامئها

لَ . عملالسلوك حتى مجع بني العلم والوأكمل عنده علم الطريقة و ام يف وأصبح عَ



 
٥٠ 

 

, وهلـذا إذ تلقاه األئمة بالقبولوملخص القول أن احلديث يف مقام عظيم 
يث حسـن وصـالح ومقبـول ومعتمـد عليـه, وتلقـي العلـامء ة يف أنه حدريّ ال مِ 

ل ال حرج حتى إن , بتبقى حاجة إىل مالحظة السند بعدهعظيم ال  ءبالقبول يش
 ."ري العني يف حكم تقبيل اإلهبامنيمن"ناه يف , كام بيَّ ند ضعيفاكان الس

 – )٢( ولقد قال العالمة املحقق العارف باهللا سـيدي عبـد الغنـي النابليسـ
قد خلق كـل : ("يقة الندية رشح الطريقة املحمديةاحلد"يف  −قدس رسه القديس

                                                                                                                   
, به راج احلديث يف الديار اهلندية, ووالفقه, والعلوم اإلسالمية األخر, احلديث
, "جذب القلوب", و"أخبار األخيار": من مؤلفاته. جع سيادة العلم فيهاوإليه تر

 رفس"بالعربية, و "ملعات التنقيح رشح املشكاة", و"أشعة اللمعات رشح املشكاة"و
يف ربيع األول  #توىف . وغريها من كتب مفيدة ,"لسنةما ثبت من ا", و"السعادة

ترمجته يف مقدمة كتابه : ينظر. (ـ عن عمر يناهض أربعا وتسعني سنةه١٠٥٢سنة 
موالنا حممد سعيد : , نقله من الفارسية إىل األردية"أشعة اللمعات رشح املشكاة"

 .)١٢٥ – ١٣/ ١م, ١٩٨٨بر, , دهلي, أكتوأمحد النقشبندي, االعتقاد دار النرش

مطبوعة املكتبة النورية  ,ة للشاه عبد احلق املحدث الدهلويمدارج النبو: ينظر  ) ١(
 .٢/٢الرضوية, سكهر, باكستان, 

, عامل بالدين واألدبو, شاعر ,ن إسامعيل بن عبد الغني النابليسهو عبد الغني ب  ) ٢(
ىل بغداد, وعاد إىل ورحل إ. ولد ونشأ يف دمشق. صانيف, متصوفمكثر من الت

سورية, فتنقل يف فلسطني ولبنان, وسافر إىل مرص واحلجاز, واستقر يف دمشق, 
حلرضة األنسية يف الرحلة ا": له مصنفات كثرية جدا, منها. هـ١١٤٣وتويف هبا سنة 



 
٥١ 

 

حث الثـاين بعـد ذكره يف املب. )١( )كام ورد به احلديث الصحيح ,ملسو هيلع هللا ىلصمن نوره  ءيش
 . النوع الستني من آفات اللسان يف مسألة ذم الطعام

إنـه : )٢(وقد قال األشـعري: ("مطالع املرسات رشح دالئل اخلريات"ويف 
وح النبوية القدسية ملعة من نـوره, واملالئكـة رشر , والرتعاىل نور ليس كاألنوار

. ءكـل يش ق اهللا نـوري ومـن نـوري خلـقأول ما خلـ: ملسو هيلع هللا ىلص, وقال تلك األنوار
 . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم .)٣( )وغريه مما يف معناه

 
                                                                                                                   

ث يف الداللة عىل مواضع ذخائر املواري", و"متعطري األنام يف تعبري املنا", و"القدسية
 .)٢٥٦/ ٢ ,األعالم للزركيل: ينظر. (وغريها ,"األحاديث

غني بن إسامعيل النابليس احلديقة الندية رشح الطريقة املحمدية للعالمة عبد ال  )  ١(
 .)هـ١٢٩٠( ,مرصطبعة , الدمشقي

ل عيل بن عبد اهللا بن موسى بن بالسامعيل بن إسحاق بن سامل بن إسامهو عيل بن إ  ) ٢(
هو إمام أهل السنة ). أبو احلسن(ي, اليامين, البرصي بن أيب موسى األشعرابن عامر 

فاع عن عقيدة أهل السنة, ولد د, له مؤلفات قيمة يف الواجلامعة, متكلم, نظار
هـ, وسكن بغداد, ورد عىل امللحدة, واملعتزلة, والشيعة, ٢٧٠بالبرصة سنة 

: ثريةالكمن تصانيفه . هـ٣٣٠وتويف ببغداد سنة . واجلهمية, واخلوارج, وغريهم
, وخلق األعامل, والرد عىل الفصول يف الرد عىل امللحدين واخلارجني عن امللة

 . )٤٠٥/ ٢معجم املؤلفني, : ينظر. (املجسمة, وغريها
 .٢٥٤: مطالع املرسات للعالمة الفايس, ص     ) ٣(



 
٥٢ 

 

ŠÖ]çêÞ^nÖ]Ù]V 

ماذا يقول علامء الدين يف األقوال اآلتية عـام ورد يف بعـض الكتـب التـي 
ث , حيـالنور املحمدي خملوق مـن نـور اهللالرشيفة أن  ملسو هيلع هللا ىلصتتحدث عن والدته 

إنه مـن انفكـاك : ويقول عمرو. ه يف حكم املتشابه إذا صح احلديثإن: يقول زيد
هللا مثل إشـعال شـمعة مـن خلق من نور ا ملسو هيلع هللا ىلصبينام يذهب بكر إىل أنه . ذاته تعاىل

أن القول باملتشابه مذهبه األسلم, وال كالم لـه عـىل ويؤكد خالد . شمعة أخر
.)١( بينوا تؤجروا. املذهب السامل 

êÞ^nÖ]h]ç¢]V 

رىض اهللا تعـاىل  − عبد اهللا رو عبد الرزاق يف مصنفه عن سيدنا جابر بن
ء نـور نبيـك مـن إن اهللا خلق قبل األشـيا !يا جابر: (ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي : قال −عنهام 
 . وغريه من العلامء الكرام ,)٢( ذكره اإلمام القسطالين يف املواهب. )نوره

عمرو فهو باطل فظيع وضاللة بينة, بل يؤدي إىل أمـر خطـري  وإن ما قاله
: وأما قول زيد. منفكا من ذاته ءمنزه عن أن خيلق يش Rاىل تع −ألن اهللا  ;للغاية

, فقد أمجع العلامء عـىل ه رائحة الرفض واإلنكار, وهذه جهالةبرشط الصحة ففي

                                                 
م هبذا السوال   ) ١(  إىل) اهلند(حمافظة مراد آباد  "طاندة"ولوي ألطاف الرمحان من املقدّ

م املفتي اإلمام أمحد رضا خان الربيلوي,  من شعبان سنة  ١٤يف فضيلة املؤلف العالّ
 .هـ١٣١٣

 .٤٧ – ٤٦/ ١, مع رشح الزرقاين املواهب اللدنية للعالمة القسطالين  ) ٢(



 
٥٣ 

 

يف الفضائل ومع هذا فقد ) الصحة(أنه ال حاجة للرجوع إىل اصطالح املحدثني 
) لقـديسقـدس رسه ا(النابليسـ ح العالمة العارف باهللا سيدي عبـد الغنـي رصّ 

 .بصحته
وعالوة عىل ذلك يكفي دليال عىل صحته بأن األئمـة والعلـامء واألوليـاء 

ـ فـإن  ;وه بـالقبولوالعرفاء قديام وحـديثا ذكـروه يف تصـانيفهم وكلامهتـم وتلقّ
, يف جامعـه )١(, كام أشار إليه اإلمام الرتمذيديث يتقو بتلقي األئمة بالقبولاحل

 .)٢( ح به علامؤنا يف األصولورصّ 
, فحقـا مل خيربنـا  اعتبار حقيقة كيفية املتشـاهبات, يصح القول به عىلنعم

, من نور اهللا ملسو هيلع هللا ىلصعن سبب والدته  ملسو هيلع هللا ىلصوال رسوله األكرم  ,رب العزة جل جالله
 .أن نعرف حق املعرفة بدون اإلخبار, وهذا هو معنى املتشاهباتوال يمكننا 

                                                 
يسى حممد بن عيسى بن سورة السلمي, الرتمذي الرضير, صاحب هو أبو ع  ) ١(

عيد, وأبا مصعب, وإسامعيل بن موسى سمع قتيبة بن س. "العلل", و"اجلامع"
الفضل, مكحول بن : حدث عنه. ه يف احلديث بالبخاروتفقّ . السدي, وطبقتهم

كان : قال أبو سعيد اإلدرييس. وحممد بن حممود بن عنرب, ومحاد بن شاكر, وغريهم
كان أبو : "الثقات"وقال ابن حبان يف . ة الذين يقتد هبم يف علم احلديثأحد األئم

تذكرة : ينظر. (هـ  برتمذ٢٧٩تويف سنة . ممن مجع, وصنف, وحفظ, وذاكر عيسى
 .)٢/١٥٤, احلفاظ للذهبي

 .٩٨/ ٣املرقاة ملال عىل القاري, : ينظر     ) ٢(



 
٥٤ 

 

تتنـور بالشـمعة  شمعةوما قاله بكر يكفي لدفع فكرة عمرو الضالة بأن ال
هـذا , وأفضل مـن ن الشمعة األوىل وتصبح شمعة أخرجزء م أبدون أن يتجز

فقـد جتـىل  ,الذي ألقت عليها الشمس ضوءها ءَ مثال الشمس وأشعتها بأن اليش
, إال أنه ال مماثلة هبا لذلك النور من ذات الشمس ءٍ , ومل حيدث انفصال يشرَ وتنوَّ 
, وهلذا الشـك أن ناقصا عىل آالف الوجوه بقى, وكل ما يمثل به يف ذلك يلقامط

رىض اهللا تعـاىل  −ة األسـالف الطريق األسلم هو قول خالد وهو مذهب األئمـ
 . عنهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٥٥ 

 

flŠÖ]çoÖ^nÖ]Ù]V 

من املالحظ أنني لست عاملا وال فاضال حتى ختال فكرة اجلدال والنقـاش 
يف  أح إن كـان خطـقط ألصحِّ فيام أكتبه إىل حرضتكم وليس ذلك إال لإلطالع ف

يل أن املخلوقات مجيعهـا تولـد ملبـدة بالوسـاخة ببا والسوال فيام خيطر .عقيديت
ع يـه بذلك عىل مجلَ وفضّ  ,)١( حمفوظا من القذارة ملسو هيلع هللا ىلصوالنجاسة بينام خلق اهللا النبي 

قـال : (تعني لديَّ معنى احلـديث كـام يـأيتن كان هذا صحيحا فيإاملخلوقات, و
 ). إن اهللا خلق نور نبيك من نوره! يا جابر: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

, وأرجـو أن , بل أشـك فيـهوإنني لست مقتنعا بام جئتم به مثاال بالشمعة
حة مـا قلـتم إن شـمعة وذلك ألنـه ال ريـب يف صـ ;باجلواب املُقنعيدفع الشك 

مل حيدث أي نقص , وشتعلت شموع أخر بالشمعة الثانية, ثم ااشتعلت بشمعة
هـا متحـدة يف , ولكنه أليسـت هـذه الشـموع كليف الثانية, وال يف الشمعة األوىل

 !بينوا تؤجروا? وتتساو كل هذه الشموع يف الرتبة? اإلسم والذات والضوء
oÖ^nÖ]h]ç¢]V 

عند الوالدة فإن مجيع األنبيـاء ال يشرتك اخللق مجيعه يف التلبد بالنجاسة 
, بـل ن النجاسة والقذارةرين ومنزهني مدوا طاهلِ وُ  −عليهم الصالة والسالم −

لِ  −ريض اهللا تعاىل عنهام  −يثبت يف احلديث أن احلسنني   .دا نظيفنيأيضا وُ

                                                 
اخلصائص : ينظر( .رواه ابن سعد .خرج نظيفا, ما به قذرملسو هيلع هللا ىلص أنه  :جاء يف احلديث  ) ١(

 .)٣٠٩: هاين, صواألنوار املحمدية للنب. ١/٤٦الكرب للسيوطي, 



 
٥٦ 

 

, وليس لبيـان املسـاواة رضب لإلفهام, واملثال يُ ر الفضلوليس معنى النو
ثِّـ من كل النواحي, ο;﴿ : ل النـور اإلهلـي يف القـرآن العظـيمفقـد مُ 4θs3 ô± Ïϑ x. $pκÏù 

îy$t6óÁ ÏΒ (﴾ ]فأين الرساج? وأين القنديل? وأين نور الرب اجلليل? ,]٣٥: ورالن! 
مـن  ملسو هيلع هللا ىلصولقد جاء هذا املثال لدفع اعرتاض الوهابية بأنه خلق نور النبـي 

قـد تسـتنري  فأجيب هلم بأن شمعةً  .زم التجزؤ واإلنفكاك يف نور اهللانور اهللا يستل
 هذا النـور الفـاين, فلام كانت هذه حال وال يستلزمها التجزؤ واإلنفصال بشمعةٍ 

 ?اإلهلي , فامذا يكون شأن ذلك النوراملجازي الذي خيلق نورا من نوره
الضوء فإن القمر وكذلك ال تستلزم خلق نور من نور املساواة يف اإلسم و

? فقـد جـاء يف يستنري من الشمس, ولكن أين ضوء الشمس? وأين ضوء القمـر
واهللا  –فا من البدر الكامـل علم اهليئة أن ضوء الشمس يساوي أضواء تسعني أل

 .  تعاىل أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٥٧ 

 

ŠÖ]çÄe]†Ö]Ù]V 
ق مـن نـور لِـخُ  )١( ملسو هيلع هللا ىلصماذا يقول علامء الدين يف مسألة أن الرسول املقبول 

ذايت أو نـور صـفايت أو مـن  ? نورأم ال? وإن خلق من نور اهللا, فمن أي نور ,اهللا
 .)٢( !هي حقيقة النور? بينوا تؤجروا ? وماكليهام

Äe]†Ö]h]ç¢]V 

مـن رأ : (ملسو هيلع هللا ىلصرجى االنتباه عىل مسـألة لقولـه قبل اإلجابة عىل السؤال يُ 
  .)٣( )فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه منكم منكراً 

, حرضـة النـورالنبـي املختـار, الصالة عىل ال جيوز االقتصار يف وهي أنه 
فة, مثل  ملسو هيلع هللا ىلصسيد العامل   )صـللم(أو  ,)صـلعم(أو  ,)عـم(أو  ,)ص(بكلامتٍ خمفّ

, كام ال ينبغي  االقتصار هبا نطقا, بـل جيـب أن يصـىل عليـه   يف صـورةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصكتابةً

                                                 
م   ) ١( إىل فضيلة املؤلف ) اهلند(حممد إبراهيم البناريس من كولكتا  احلكيمُ هبذا السوال قدّ

 .هـ١٣٢٩من ذي القعدة  ١٩يف العالم 
يبدو من السطور التي تليها أن السائل اكتفى هنا بكتابة ألفاظ خمترصة يف الصالة عىل   ) ٢(

 . ام أثبتناه كذلك تبعا له ولألفضل, كالصورة كن النارش قد أثبته كاملةول ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
كون النهي  بيان": سلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري, كتاب اإليامن, بابرواه م  ) ٣(

 :ت(مسلم بن احلجاج : صحيح مسلم, تأليف: ينظر ."عن املنكر من اإليامن
. ١/٦٩ ,, بريوتحممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرتاث العريب: حتقيق ,)هـ٢٦١

سليامن بن األشعث أيب داؤد السجستاين : وأبو داؤد يف سننه, سنن أيب داؤد, تأليف
 .١٢٣/ ٤حممد حميي الدين عبد احلميد, دار الفكر, بريوت, : حتقيق ,)هـ٢٧٥: ت(



 
٥٨ 

 

 وال .)اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعىل آله وصحبه أبـدا( :كتابةً ونطقاً  كاملةٍ 
بل ال معنى هلذه , )صللم(أو  ,)صلعم(أو  ,)عم(أو  ,)ص(ب جيوز البتة اإلكتفاء 

tΑ﴿ : قولـه تعـاىلاأللفاظ, وتدخل حتـت  £‰t6sù š⎥⎪Ï% ©! $# (#θßϑ n= sß »ω öθs% uöxî ” Ï% ©! $# 

Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγ s9 ﴾ ]وا القـول املـأمورين بـه بلفـظ آخـربأن الظاملني غريَّ . ]٥٩: البقرة : ﴿

$uΖø9 t“Ρ r' sù ’ n?tã t⎦⎪Ï% ©! $# (#θßϑ n= sß #Y“ ô_Í‘ z⎯ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ à)Ý¡ øtƒ  ﴾]٥٩: البقــــرة[; 
نه فيها حكم , بل ينقل عن الفتاو التاتارخانية بأألن القلم أحد اللساننيلك وذ

ها مـن ختفيـف شـأن النبـوة شديد عىل هذه الفعلة ـدَّ ام يف كـ –معـاذ اهللا  –, وعَ
عـىل  "عليه الصـلوة والسـالم"حيافظ عىل كتب : (الطحطاوي عىل الدر املختار

بلسـانه  , ويصـيل األصـلمل يكـن يف, وإن وال يسأم مـن تكـرارهملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
ويف  .أيضا, ويكره الرمز بالصالة, والرتيض بالكتابة, بل يكتب ذلك كله بكاملـه

ألنـه  ;بـاهلمزة واملـيم يكفـر "عليه السـالم"من كتب : املواضع عن التاتارخانية
ولعلـه إن  .ر بـال شـككف −عليهم الصالة والسالم  −, وختفيف األنبياء ختفيف

, نعـم اإلحتيـاط يف صده وإال فالظـاهر أنـه لـيس بكفـربقصح النقل فهو مقيد 
 .)١( )اإلحرتاز عن اإلهيام والشبهة

 :وبعد هذا العرض إليكم جواب املسألة بعون امللك الوهاب

                                                 
طحطاوي, دار الكتب العلمية, الطحطاوي عىل الدر املختار للعالمة الحاشية   ) ١(

 .٦/ ١بريوت, 



 
٥٩ 

 

ــةٍ  ــارة عــن كيفي ــام عب ــرف الع ــور يف الع ــارصة أوالً  إن الن ــدركها الب  ,ت
يفيـة تـدركها النـور ك(: يف تعريفاتـه )١( , قـال السـيدوبواسطتها سائر املبرصات

 .)٢( )ة أوال وبواسطتها سائر املبرصاتالبارص
كـرَ هـو تعريـف اجلـيل , واحلق أن النور أجىل من أن يعرف بـهوا لـذي ذُ
, والنور هبذا املعنـى عـرض وحـادث. عليه يف املواقف ورشحها , كام نبَّهَ باخلفي

 . منزه عن ذلكRوالرب 
كـام ذكـره اإلمـام  .ر لغريهالنور هو الظاهر بنفسه واملُظهِ : وعند املحققني
  .)١(ثم العالمة الزرقاين يف رشح املواهب الرشيفة ,)٣( حجة اإلسالم الغزايل

                                                 
أبو (بالسيد الرشيف  , ويعرفبن حممد بن عيل اجلرجاين, احلسيني, احلنفيهو عيل   ) ١(

وتويف . هـ, وعاش وتعلم يف هراة٧٤٠عامل, حكيم, ولد بجرجان سنة ) احلسن
ح التنقيح حاشية عىل رش: مؤلفا, منها ٤٤ألف ما يقارب . هـ٨١٦بشرياز سنة 

صباح يف رشح املفتاح, للتفتازاين يف األصول, وحاشية عىل تفسري البيضاوي, وامل
 .)٥١٥/ ٢معجم املؤلفني, : ينظر. (والتعريفات, وغريها

 ,م١٩٨٨: , الطبعة الثالثةسيد الرشيف عيل بن حممد اجلرجاينال: التعريفات, تأليف  ) ٢(
 .٢٤٦: دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ص

زين الدين, (الغزايل الشافعي, املعروف ب هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطويس  ) ٣(
حكيم, متكلم فقيه, أصويل, فيلسوف, متصوف, له نحو ) حجة اإلسالم, أبو حامد

رحل إىل الشام ) قصبة طوس, بخراسان(ده ووفاته يف الطابران مول. مئتي مصنف
. زم االنقطاع, وعاد إىل بلدته ولبغداد فاحلجاز فبالد الشام فمرص , وعاد إىلفمرص



 
٦٠ 

 

: هبذا املعنى نور حقيقي, بل يف احلقيقة هو النور, واآلية الكريمـة Rواهللا 
 ﴿ª! $# â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4﴾ ]ف عىل املعنـى احلقيقـي بـال تكلّـ .]٣٥: النور

ر لغريه من السـاموات  Rفإن اهللا  ;تأويل وبال واألرض هو الظاهر بنفسه واملُظهِ
 .ومن فيهن وسائر املخلوقات

قـد خلـق مـن نـور  ملسو هيلع هللا ىلصوال شك يف أن حرضة النبـي النـور سـيد العـامل 
ق قبل األشياء نور نبيـك مـن إن اهللا تعاىل قد خل: (الذايت, جاء يف احلديثRاهللا
 .عند البيهقي رواه عبد الرزاق, ونحوه). نوره

حيـث يرجـع ضـمريه إىل اهللا, وهـو اسـم  ,)نـوره(فقد جاء يف احلـديث 
حتـى  ,)نـور رمحتـه(أو  ,)نور علمـه(أو  ,)من نور مجاله: (ملسو هيلع هللا ىلص, ومل يقل الذات

مـة الزرقـانى حتـت هـذا , يقول العالق من نور صفاته تعاىللِ خُ  ملسو هيلع هللا ىلصفهم منه أنه يُ 
 قد خلق النبـي Rيعني أن اهللا .)٢( ), هو ذاتهمن نور: أي ,"من نوره": (احلديث

                                                                                                                   
) من قر طوس(ة أو إىل غزال) عند من يقوله بتشديد الزاي(زل نسبته إىل صناعة الغ
إحياء ": من تصانيفه الكثرية املفيدة. هـ ٥٠٥تويف بالطابران سنة . ملن قال بالتخفيف

املنقذ من ", ويف أصول الفقه "املستصفى", و"هتافت الفالسفة"و, "علوم الدين
 . )٦٧١/ ٣معجم املؤلفني, و .٧/٢٢ ,األعالم للزركيل: ينظر( ., وغريها"الضالل

 .٢١٠: ومطالع املرسات للفايس, ص. ١/٧٦رشح الزرقاين عىل املواهب,      ) ١(
 .١/٤٦رشح الزرقاين عىل املواهب,      ) ٢(



 
٦١ 

 

كـام سـيأيت  ,من ذاته بال واسـطة: لنور الذي هو عني الذات اإلهلي, أيمن ا ملسو هيلع هللا ىلص
 . تقريره

ملـا (أنـه : الرشـيفة "اللدنيـة املواهب"طالين يف ويقول العالمة أمحد القس
قت إرادة احلق تعاىل بإجياد خلقه وتقدير رزقـه أبـرز احلقيقـة املحمديـة مـن تعلّ 

, هـا العـوامل كلهـا, علوهـاثـم سـلخ من ,ار الصمدية يف احلرضـة األحديـةاألنو
  .)١( )وسفلها

, وأول هي أول تعينات الـذات "واحلرضة األحدية": (ويف رشح العالمة
كـان اهللا وال : (ملسو هيلع هللا ىلص, كام هو املشار إليه بقوله الذي ال اعتبار فيه لغري الذات رتبها
 .)٢( )ذكره الكايش. معه ءيش

مـدارج "نا عبـد احلـق املحـدث الـدهلوي يف املحقق موال ويقول الشيخ
 ,األنبياء من أسامء اهللا الذاتية, واألولياء من أسـامئه الصـفاتية قد خلق: ("النبوة

, وظهور احلق فيه وبقية األكوان من صفاته الفعلية, وسيد الرسل من ذات احلق
 .)٣( )بالذات

 الذايت أن الذات اإلهلـي من نور اهللا ملسو هيلع هللا ىلصال يعني خلقه  –معاذ اهللا  –ولكن 
مـن الـذات  أن جـزءاً  –عيـاذا بـاهللا  –أو  ,مادة لذات الرسالة كالطني لإلنسـان

                                                 
 .١/٢٧املواهب للقسطالين برشح الزرقاين,   ) ١(
 .١/٢٧, رشح الزرقاين عىل املواهب  ) ٢(
 .٢/٦٠٩دهلوي, النبوة لعبد احلق املحدث المدارج   ) ٣(



 
٦٢ 

 

منزه من التجزؤ والتفكك واالحتاد  Rألن اهللا ;أو كله أصبح ذات النبي ,اإلهلي
أو شـيئا مـا  ,ملسو هيلع هللا ىلصواالعتقاد بأن حرضة سيد العـامل  .امّ  ءٍ ا واحللول يف يشمّ  بأحدٍ 

من املخلوقات عني الـذات اإلهلـي,  , أو االعتقاد أن فرداً اإلهلي جزء من الذات
 .كفر

, وصـىل اهللا تعـاىل وعىل جلَّ  –أما أصل معنى هذا التخليق فاهللا ورسوله 
ال يعرفهـا أحـد يف هـذا ملسو هيلع هللا ىلص ألن حقيقـة ذات الرسـول  ;أعلم بـه –عليه وسلم 

  .)١( )يا أبا بكر مل يعرفني حقيقة غري ريب: (العامل, كام يف احلديث
? ولكنـه كـام يمكـن خملوقا من الذات اإلهليملسو هيلع هللا ىلص فمن يدري حقيقة كونه 

خلـق العـامل كلـه بواسـطة  −عز جاللـه  −فهمها يف الظاهر هو أن حرضة احلق 
لـوالك مـا خلقـت (: كـام يف احلـديث ء,فلـواله ملَـا كـان يشملسو هيلع هللا ىلص حمبوبه األكرم 

  .)٢()الدنيا
عامل كله فال .)٣( )ا وال سامءلوال حممد ما خلقتك وال أرض: (#وقيل آلدم 

ال  ;سيلته وفضلهوو بواسطته ي, يعنملسو هيلع هللا ىلص "لوالك"خلق بواسطة حرضة صاحب 
هـو أفـاض الوجـود عـىل سـائر  , ثماستفاض الوجود من حرضة العزةملسو هيلع هللا ىلص أنه 

                                                 
 .مل أعثر عليه    )  ١(
املواهب : وينظر. ٥/٢٢٧لديلمي يف الفردوس بمأثور اخلطاب, أخرجه ا  ) ٢(

 .٢٥٣ :ومطالع املرسات, ص .١/٧٦للقسطالين, ورشح الزرقاين عليها, 
 .٢٥٣: مطالع املرسات للفايس, ص: ينظر     ) ٣(



 
٦٣ 

 

 عـام يقـول تعـاىل اهللا − م كفـرة الفالسـفة مـن توسـيط العقـول, كام تزعالربية
, هذا بخالف حرضة النبـي النـور ق غري اهللاهل من خالف .−الظاملون علوا كبريا 

, يف ل خلق من الذات اإلهلي بال واسـطةٍ , بة أحد غري ربهليفإنه مل خيلق بوس ملسو هيلع هللا ىلص
أهنـا مـادة خلـق نـوره  ىمن نور, هو ذاته ال بمعن: أي: (رشح الزرقاين الرشيف

 . )١( )يف وجوده ءنى تعلق اإلرادة به بال واسطة يش, بل بمعمنها
, هو أن الشـمس امالغرض التوضيح يالحظ مثال ناقص مت أو عىل األكثر

رآة عظيمة شفافة فتنورتألقت ضوء ا مل تظهر األشعة فقـط يف , وبنورهها عىل مِ
, بـل ا وعيون املـاء التـي وقعـت يف ظلهـا, ويف املراياملرايا, وعيون املاء, واهلواء

عـىل  د يقـع ضـوء الشـمس, وقأشعة تستطيع أن تنور أشياء أخر حدثت فيها
يمكـن هلـا أن تنـور األشـياء وإن ال  ,, فهي متصفة بكيفية النـوربعض اجلدران

كـام هـي حالـةيها الشمس أظهرها اهلـواء املتوسـط, والتي مل تصل إلاألخر , 
, فـاملرآة اجلدران الداخلية للرواق املسقف, حيث ظهرت ومل حتظ بكيفيـة النـور

ن منـورة بقيـة املرائـي والعيـو, وورة بذات الشمس مبارشة بال واسطةاألوىل من
, ثم كام أن ذلك ران وغريها منورة بواسطة الوسائط, واجلدبواسطة املِرأة األوىل

النور الذي جتىل يف املِرأة األوىل هو عني نور الشمس بدون أن تصبح الشمس أو 
, كذلك بقية املرايا والعيون التي تنورت بـاملِرآة األوىل واجلـدران  رأةً جزء منها مِ

                                                 
 .٢١٠: طالع املرسات, صم: ينظرو. ١/٤٦رشح الزرقاين عىل املواهب,   ) ١(



 
٦٤ 

 

حيـث  ,ريها من األشياء التي وقعت الشمس عليها أو حظيت بالظهور فقـطوغ
لعيـون فهـي , وأمـا املرايـا وار مجيعها نورُ الشمس وهبـا ظهورهـاال شك أن نو

مـن الظهـور , وإذا نظرتَ يف حد ذاهتا فليس هلا قدر ليست إال وسائط للوصول
 : فضال عن حظها يف النور, قال

 ز بر تو آن يك جراغ است درين خانه كه ا
   هر كجا مي نكري انجمنى ساخته اند 

 ."تنور املحافل أينام تريف هذا الدار قنديل وبأشعته ت"            
ã≅sW﴿: هذا املثال ملجرد تقريب الفهم, كام جاء يف قوله تعاىل tΒ ⎯Íν Í‘θçΡ 

;ο 4θs3 ô± Ïϑ x. $pκÏù îy$t6óÁ ÏΒ ( ﴾ ]ي? ور احلقيق? وأين النأين القنديلفوإال  ,]٣٥: النور
 .وهللا املثل األعىل

, أحدمها أن تنظر إىل أن األشياء كلها والتوضيح هنا مطلوب لشيئني فقط
رآةً  أو تنفصل منها جزء فتصري  ,تنورت بالشمس بدون أن تصبح الشمس مِ

رآة رآة منورة بالشمس مبمِ ارشة بال واسطة والبقية بالوسائط, وإال , وثانيهام أن مِ
فالشمس حمجوبة عن بقية  –حاشاه  −? حرضة اجلالل أين? وأين هذا املثال

, والشمس ظاهر فوق كل ظاهر Rهللا, واء يف املثال التي تنورت بالواسطةاألشيا
منزه عن  Rيف إيصال ضوئها إىل هذه األشياء, واهللا حمتاجة إىل الوسائط

ال , وحتى  يمكن ذلك, والامّ  ءٍ اجلملة ال يراد به التطبيق يف يشوب .االحتياج
 ., وقد أرشنا إليه, كام ال خيفىي نفس الوساطة أيضاتساو



 
٦٥ 

 

وهو أستاذ العالمة حممد , )١(يقول سيدي أبو سامل عبد اهللا العيايش
, ثم سيدي "الرحلة"يف كتابه  )٢(, وتلميذ العالمة أيب احلسن الشربامليسالزرقاين

ة سيدي أمحد حلرض "الصالة"يف رشح  − مجيعا رمحهم اهللا − )٣(العالمة العَشاموي
                                                 

نسبته إىل . فاضل, من أهل فاس ,اهللا بن حممد بن أيب بكر العيايش, أبو ساملهو عبد   ) ١(
ولد سنة  ,), من أحواز سجلامسةة من الرببر تتاخم أرضها الصحراءقبيل(آية عياش 
هنا يف كتابه ١٠٩٠هـ, وتويف سنة ١٠٣٧ يف  "الرحلة العياشية"هـ, وقام برحلة دوَّ

مسالك "و ,"إظهار املنة عىل املبرشين باجلنة"وله  ,"ماء املوائد"لدين, سامها جم
مصور يف معهد  "حتفة األخالء بأسانيد األجالء"بأسانيد شيوخه, و "اهلداية

تنبيه ذوي اهلمم "ورشحها, و "البيوع"ومنظومة يف  ,)تاريخ ١٣١٧(املخطوطات 
مد بن محزة بن أيب وحلفيده حم. ا من كتب, وغريه"العالية عىل الزهد يف الدنيا الفانية

األعالم : ينظر(. "الباسم يف مجلة من كالم أيب ساملالزهر "سامل كتاب فيه, سامه 
 .)٤/١٢٩ ,للزركيل

لِّيس, أبو الضياء, نور الدين, القاهري, الشافعي, كف برصه   ) ٢( امَ ربْ هو عيل بن عيل الشَّ
م, وعلَّمَ باألزهر , تعلّ ة بمرصبالغربي "شرباملس"يف طفولته, وهو من أهل 
: من تصانيفه. هـ١٠٨٧من شوال سنة  ١٨تويف يف . الرشيف, فقيه أصويل, ومؤرخ

ىل رشح الشامئل البن , وحاشية عة املحتاج يف فروع الفقه الشافعيحاشية عىل هناي
األعالم : ينظر. (ة عىل املواهب اللدنية للقسطالين, وغريها, وحاشيحجر اهليثمي

 . )٤٧٨/ ٢ومعجم املؤلفني,  .٤/٣١٤, للزركيل
دين العَشاموي األنصاري املالكي, فقيه أديب, مل يوقف لعله عبد اللطيف بن رشف ال  ) ٣(

املنثورة برشح القصيدة  الدرر: من آثاره. هـ١٠٨٦عىل وفاته, وإنام كان حيا سنة 



 
٦٦ 

 

!ª﴿ : من عرف معنى قوله تعاىل إنام يدركه عىل حقيقته: (>)١(البدوي كبري $# 

â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 ﴾]وحتقيق ذلك عىل ما ينبغي ليس مما ...  ]٣٥: النور
, وإنام يدرك بكشف إهلي ه األوهاميدرك ببضاعة العقول وال مما تسلط علي

 ...النور يف قلب العبد فيدرك نور اهللا بنوره وإرشاق حقه من أشعة ذلك 
وأقرب تقرير يعطي القرب من فهـم معنـى احلـديث أنـه ملـا كـان النـور 

, وهـو أول تي جتىل هبـا النـور القـديم األزيلاملحمدي هو أول األنوار احلادثة ال
, وكام أرشق ق احلقيقي, وهو مدد لكل نور كائن أو يكونالتعينات للوجود املطل

                                                                                                                   
سامة باملنح , ورشح عىل منظومته املهـ١٠٨٦الدريدية, فرغ منها سنة : املقصورة, أي

معجم و .٥٩/ ٤األعالم للزركيل, : ينظر. (لساموية بنظم العشاموية يف الفقها
 . )٢١٤/ ٢املؤلفني, 

املتصوف, صاحب : أمحد بن عيل بن ابراهيم احلسيني, أبو العباس البدوي هو  ) ١(
وطاف البالد  ,هـ٥٩٦سنة أصله من املغرب, ولد بفاس, . الشهرة يف الديار املرصية

مرص يف أيام امللك الظاهر بيربس, فخرج الستقباله هو ودخل . م بمكة واملدينةوأقا
وعظم شأنه يف  ,هـ٦٣٤وزار سورية والعراق سنة . وعسكره, وأنزله يف دار ضيافته
هـ ٦٧٥وتويف سنة . ه مجهور كبري بينهم امللك الظاهربالد مرص فانتسب إىل طريقت

حاء ظيمة يفد إليها الناس من مجيع أنودفن يف طنطا حيث تقام يف كل عام سوق ع
 ,"وصايا"و ,"حزب"مل يذكر له مرتمجوه تصنيفا غري . القطر املرصي احتفاءا بمولده

ملحمد  "د البدويالسي", منها كتاب وقد أفرد بعضهم سريته يف كتب ."صلوات"و
 .)١/١٧٥ ,األعالم للزركيل: ينظر(. فهمي عبد اللطيف



 
٦٧ 

 

أرشق نــوره ... األول يف حقيقتــه, فتنــورت بحيــث صــارت هــو نــورا النــور 
, فهي تستمد منه عـىل قـدر تنورهـا عىل حقائق املوجودات شيئا فشيئا املحمدي

, وكلام أرشق نـوره عـىل نـوع مـن أنـواع وعدمهابحسب كثرة الوسائط وقلتها 
واحـدا,  ان النور احلادث أوال شـيئا, فقد كمظهر األقساماحلقائق ظهر النور يف 

را كـامال بحسـب مـا تقتضـيه , فاستنارت بنـوره تنـوثم أرشق يف حقيقة أخر
نفـس األمـر , ويف مفيض ومفاض: حقيقتها, فحصل يف الوجود احلادث نوران

نـور بتعـددات املظـاهر, , يتاالسـتنارة, أرشق يف قابـل ليس هناك إال نور واحد
, وقد يرشـق االنقسامأرشق يف حمل ظهر بصورة  , ثم كذلك كلاموالظاهر واحد
ليه أيضا بحسب قوته عىل قابل آخر, فتنور بنوره, فيحصل انقسام نور املفاض ع

ول احلـادث إمـا بواسـطة أو , وكلهـا راجعـة إىل النـور األآخر بحسب املظاهر
  .)١( )بدوهنا

, ومثلـه يف تصل إليه العبارة يف هذا التقريروهذا غاية ما يمكن أن : (وقال
, ن زاد يف التقرير خيش عـىل إيامنـه, إتضلعه من العلوم اإلهليةعه وعدم قصور با

وهو  ,فتصبح منه مصابيح كثرية... صباح نورُ امل... وأقرب مثال يرضب لذلك 
وأقـرب مـن هـذا املثـال إىل . ءيف نفسه باق عىل ما هو عليـه, مل يـنقص منـه يش

عىل القـول ب التحقيق وأبعد عن األفهام نور الشمس املرشق يف األهلة والكوك
                                                 

الطبعة  ,)هـ١٠٩٠ :ت(أليب سامل عبد اهللا العيايش ) املؤائدماء (الرحلة العياشية   ) ١(
 .١٤٦ – ١/١٤٥رة باألوفسيط, دار املغرب بالرباط, مصوّ  ,)م١٩٧٧( :الثانية



 
٦٨ 

 

: بأن الكل مستنري بنوره, وليس هلا نور من ذاهتا, فقد يقال بحسب النظـر األول
, مس منقسم يف هذه األجرام العلوية, ويف احلقيقة ليس هذا إال نورهاإن نور الش
أجـرام  , ولكنـه أرشق  يفء, ومل يزايلها منـه يشءا, مل ينقص منه يشوهو قائم هب

وأقرب من هذا الفهم ما حيصل يف األجرام السـفلية  .قابلة لإلستنارة فاستنارت
, فيستنري ما يقابلها مـن إرشاق أشعة نور الشمس عىل املاء, وقوارير الزجاج من

, ومل ينفصـل شـيئ بإرشاقـه اجلدران بحيث يلمح فيها نور كنور الشمس مرشق
مـن كشـف اهللا حجـاب الغفلـة عـن من نور الشمس عن حمله إىل ذلك املحل و

وأرشقت األنوار املحمدية عىل قلبه بصدق إتباعـه لـه أدرك األمـر إدراكـا , قلبه
 . مهاآخر ال حيتمل شكا وال و
 , وحيجـب عـن ظلـامتينور بنور العلم اإلهلي بصائرنا نسأل اهللا تعاىل أن

, ونسـأله عليه من اخلوض فيام لسنا له بأهل, ويغفر لنا ما اجرتأنا اجلهل رسائرنا
  .)١( ...)تضيه العبارة من تقصري يف حق ذلك اجلناب أن ال يؤاخذنا بام تق

أخـر عـالوة عـىل املقاصـد وهبذه الكلمة املنرية حصـلت فوائـد عـدة 
 :املذكورة

قد اتضح أيضا بأنه كيف خلق العامل كلـه مـن النـور املحمـدي بـدون أن : أوال
, والـذي جـاء يف احلـديث النور املحمدي أو ينفصل جزء منه حيصل التقسيم يف

                                                 
 .١٤٧ – ١/١٤٦, الرحلة العياشية  ) ١(



 
٦٩ 

 

اللوح والعرش من األجـزاء , وخلق القلم ون ذلك النور قسم إىل أربعة أجزاءأب
, حيـث إن هـذا إىل آخـره... بـع إىل أربعـة أجـزاء , ثـم قسـم اجلـزء الراالثالثة

رآة فيبدو يف بـادئ سام أشعتهاإلنقسام انق , كام لو يتجىل ضوء الشمس يف ألف مِ
ل اإلنقسام يف الشـمس ومل صاألمر أن ضوءه منقسم عىل ألف جزء يف حني مل حي

 . يف املِرآة منفصال عن الشمس ءيدخل يش
, ن احلقيقـة الواحـدة ال تنقسـمواندفع ما استشكله العالمة الشربامليس أ

, والبـاقي إن كـان منهـا دية إال واحدة من تلـك األقسـاموليست احلقيقة املحم
  .)١( ?وإن كان غريها فام معنى األقسام أيضا فقد انقسمت

, زاد فيه(لزرقاين بأن املعنى أنه ول اجلواب وتبعه فيه تلميذه العالمة اوحا
ه  ملسو هيلع هللا ىلصال أنه قسم ذلك النور الذي هو نور املصطفى  رَ إذ الظـاهر أنـه حيـث صـوَّ

 .)٢( ), ال يقسمه إليه وإىل غريهمماثلة لصورته التي سيصري عليها بصورة
ام زيادة نور عىل وحاصل جوابه كام قرره تلميذه العيايش أن معنى اإلنقس

ثـم كـذلك إىل  ,ثم يزاد عليه نور آخـر ,ذلك النور املحمدي فيؤخذ ذلك الزائد
 –, والتحقيـق اب مقنع بحسـب الظـاهروهذا جو: (آخر األقسام, قال العيايش

 .)٣( )وراء ذلك –واهللا تعاىل أعلم 
                                                 

 .١/٤٥الرحلة العياشية, : ينظر  ) ١(
 .١/٤٦رشح الزرقاين عىل املواهب,   ) ٢(
 .١/٤٥, ةالرحلة العياشي: ينظر  ) ٣(



 
٧٠ 

 

: كتبـت عـىل هـامش الزرقـاين مـا نصـه ثم ذكر ما نقلنا عنه آنفا ورأيتني
حلـق أنـه ال معنـى لـه فإنـه إذن ال يكـون وأ, ليستبع فيه شيخه الشربام: أقول(

 .)١( )وهو خالف املنصوص واملراد ملسو هيلع هللا ىلصالتخليق من نوره 
, ثـم ا كـانويمكن اجلواب بأن املراد أنه تعاىل كساه شعاعا أكثر ممـ: أقول

 كام تأخـذه املالئكـة شـيئا مـن األشـعة املحيطـة ,مهفصل من شعاعه شيئا وقسّ 
, ويقال بذلك أن النجوم هلا رجـوم ولكـن كب فرتمي به مسرتقي السمعبالكوا

وقـد . وهللا احلمد, رير املنري ما أغنى عن كل تكلفمنح املوىل تعاىل من ذلك التق
جـزاه اهللا تعـاىل عنـي  –, ثم رأيت يف رشح العشـاموي كان منح للعبد الضعيف

 . آمني –وعن املسلمني خريا كثريا 
, وهـم أيضا بأن يف اخللق كفارا ومرشكنياندفعت هذه الشبهة أقول إنه قد : ثانيا

? وهو نظيـفملسو هيلع هللا ىلص , فكيف خلقوا من نور املصطفى ينهمظلامت حمضة ونجس بع
لبس لباس الوجود له قدر مـن جتليـات  ماني وجه اإلندفاع بقولنا إن كل وقد تب

, وإن مل يكن له نصيب من النور, بل يكـون جمـرد الظهـور, كـام تقـدم ,الشمس
, ونجاسة املكان تكون يف نفسها الشمس تقع يف كل مكان نظيف ونجس أشعةو

 .وال أثر هلا يف تنجيس أشعة الشمس

                                                 
 .إلمام أمحد رضا عىل رشح الزرقاينحاشية ا: ينظر  )  ١(



 
٧١ 

 

 يف مرتبـة الوجـود ذات اهللا وحـده, والبقيـة قد اتضح أيضا أنه كـام: أقول: ثالثا
وحده, والبقية كلهـا ملسو هيلع هللا ىلص , كذلك يف مرتبة اإلجياد ذات املصطفى جتليات وجوده

رآة , فالنور األعكس لفيضان وجوده حدي يف مرتبة الكون شمس, والعامل كله مِ
 : بة التكوين والعامل كله مرآة هلا, ويف هذا أقول, والنور األمحدي شمس يف مرتهلا

       ربك ال غريه     *     خالق كل الور 
                      ١(غريك مل ليس لن*      ونورك كل الور( 

 . جد أبدا, ولن يوموجودا أم مل يوجد, وليس: أي
أحسـن  إن متثيل النور األمحدي بالشمس فضال عن النور األحدي: أقول: رابعا

ألنـه وإن كـان مـن اإلمكـان إشـعال آالف مـن  ;وأكمل من التمثيـل بالرسـاج
مـن الرسـاج األول وينضـم  ءة من رساج واحد بـدون أن ينفصـل يشاألرسج

القنـديل األول يف حصـول حمتاجـة إىل  إال أن القناديل األخر ,بالرساج اآلخر
عـد , حيـث لـو يطفـأ الرسـاج األول بالنور فقط, أما يف البقاء فهي يف غناء عنـه

ذه األرسجة شـيئا مـن , وكذلك ال تستمد هءاإلشعال ال ينقص من ضوءها يش
ني الرسـاج األول , ومع هذا ال يتبني أي فرق بعد كسـب النـور بـالرساج األول

بل تبدو متحدة بخالف النور املحمدي فإن العامل كـام كـان , واألرسجة األخر

                                                 
 .٢٢٤: للمؤلف, ص "بساتني الغفران"وسوم بـ الديوان العريب امل ينظر البيتان يف  ) ١(



 
٧٢ 

 

اؤه , حيـث إطفـلك ما زال حمتاجا إليه يف البقـاءحمتاجا إليه يف الوجود األول كذ
 : اليوم يؤدي إىل الفناء املحض, أقول

 .ء, ولواله ال يوجد يشءملا مل يكن ما كان يش"
 ."هو روح العامل, وإذا وجد الروح, وجد العامل

وكـذلك بعـد  ,ة عىل ذلك كام استفاد به العامل كله يف وجوده األولوعالو
 . يف العامل ءه وهلذا ال يساويه يشالوجود أيضا ما زال يستمد ب

وهذه األمور الثالثة تتجىل بمثال الشمس حيث إن املرايا التي يتجىل فيهـا 
, وإذا انقطعـت تسـتمد بنورالشـمس مـا زالـت مسـتنريةنور الشمس ال تـزال 

, ثم مهام ملعت ال تبلـغ مبلـغ الشـمس, تها بالشمس تعتورها الظلامت فوراقعال
ل ذرة من العرش والفرش ومـا فـيهام, والـدنيا واآلخـرة ومـا وهذه هي حال ك

, وحتـى مر وكـل األنـوار الظـاهرة والباطنـة, واإلنس واجلن وامللك والقفيهام
لمعان من امللك مع شمس عاملنا ال –عليهم الصالة والسالم  −شموس الرسالة 

حيث إن مجيع هذه األشياء حمتاجـة إليـه يف  –عليه والصالة والسالم  –الوهاب 
 . وهللا احلمد ., ويف كل آنجياد واإلمداد واإلبتداء والبقاء, ويف كل حالاإل

 :"أم القر"يف  –قدس رسه  – )١( يقول اإلمام األجل حممد البوصريي
                                                 

, د اهللا الصنهاجي البوصريي املرصي, رشف الدينهو حممد بن سعيد بن محاد بن عب  ) ١(
من أعامل بني (ته إىل بوصري , نسبح املعاينشاعر, حسن الديباجة, ملي: هللاأبو عبد ا

محاد من قبيل يعرفون ببني  وأصله من املغرب من قلعة. أمه منها) سويف, بمرص



 
٧٣ 

 

 يا سامء ما طاولتها سامء*           كيف ترقى رقيك األنبياء         
 ل سنا منك دوهنم وسناء*   مل يساووك يف عالك وقد حا              

 )١(كام مثل النجوم املاء ,س*  إنام مثلوا صفاتك للنا                         
حيث هناك ذكر ذاته الكريمة  ,وهذه هي نفس التشبيهات التي ذكرناها

وهلذا ناسبه  ,شبيه بالشمس وهنا ذكر صفاته الكريمةوإفاضة أنواره فجاء الت
 .التشبيه بالنجوم

فهو روحه  ملسو هيلع هللا ىلصوحلياة مجيع الكون به ... حمي  ملسو هيلع هللا ىلصاسمه : ("مطالع املرسات"يف 
ُّ  ملسو هيلع هللا ىلص هو: (وفيه .)٢( )وحياته وسبب وجوده وبقائه  روح األكوان وحياهتا ورسِ

ومل يكن هلا  ,شت, بل لذهبت وتالولواله مل يكن هلا نور وال داللة, وجودها

                                                                                                                   
ووفاته باإلسكندرية . هـ٦٠٨ده يف هبشيم من أعامل البهنساوية سنة ومول. حبنون

ي أمن تذكر جريان بذ": شعره الربدة, ومطلعها وأشهر ,له ديوان شعر. هـ٦٩٦سنة 
كيف ": ومطلعها ,"اهلمزية"ومن قصائده احللوة . رشحها وعارضها كثريون "سلم

إىل متى أنت ": بقصيدة, مطلعها "بانت سعاد"وعارض  ,"ترقى رقيك األنبياء
 .)٦/١٣٩ ,األعالم للزركيل: ينظر. ("باللذات مشغول

أيب عبد اهللا ن القصيدة اهلمزية يف مدح خري الربية لإلمام الشيخ رشف الدي: ظرني  ) ١(
 .٢: , ص)م١٣٥٧(سنة طباعة مرص  ,)هـ٦٩٦: ت(حممد البوصريي 

 .٩٤: مطالع املرسات, ص     ) ٢(



 
٧٤ 

 

إال وهو به منوط إذ  ءال يش: ونفعنا به >, كام قال سيدي عبد السالم وجود
  .)١( )كام قيل املوسوط ,لوال الواسطة لذهب

 : "اهلمزية"وقال يف 
 )٢(ل النبي استعارة الفضالء*        كل فضل يف العاملني فمن فضـ        

ألنـه املمـد هلـم إذ هـو : (مام ابن حجر املكي يف أفضل القـرويقول اإل
الوارث للحرضة اإلهلية واملستمد منها بال واسطة دون غريه فإنه ال يستمد منهـا 

 ).إال وهو من بعض مدده وعىل يديه ءفال يصل لكامل منها يش إال بواسطته
نعمتان ما خال موجود عنهام, نعمة اإلجيـاد : (امويويف رشح سيدي العش

, إذ لوال سبقة وجوده ما وجد موجـود ;طة فيهامالواسملسو هيلع هللا ىلص , وهو ونعمة اإلمداد
وجد أوال,  , فهو الذيضامئر الكون هلدمت دعائم الوجود ولوال وجود نوره يف

 .)وله تبع الوجود وصار مرتبطا به, ال استغناء له عنه
يف  ويف هذه املضامني اجلميلة هنالك نصوص جليلة لألئمة والعلامء بكثرةٍ 

 .وهللا احلمد ."طفى يف ملكوت كل الورسلطنة املص"رسالة الفقري 
هـو نـور, فاإلضـافة يف احلـديث ملسو هيلع هللا ىلص لقد اتضح أيضا بتقريرنا أن النبي : خامسا
عـىل سـبيل  ملسو هيلع هللا ىلص, وقـال سـيد العـامل )نـوره: (بيانية, كام يف) نور نبيك: (املذكور

                                                 
 .٢٥٣ :مطالع املرسات, ص  ) ١(
 .٢٦: القصيدة اهلمزية لإلمام البوصريي, ص: نظري  ) ٢(



 
٧٥ 

 

سه يصـفه يف ورب العزة عز جالله نف .)١( )واجعلني نورا: (حتديث النعمة اإلهلية
ـــرآن  ـــالنورالق ô‰s% Ν﴿: العظـــيم ب à2u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β ﴾ 

 ! نورا ملسو هيلع هللا ىلصفام الشك يف كونه  .]١٥: املائدة[
بـالنور ذلـك  , بـل أردتَ بيانيةً  "نور نبيك"لو مل جتعل اإلضافة يف : أقول

الضوء الذي هو عرض وكيفية للـزم أن ال يكـون النبـي : املعنى املعروف, يعني
كيف يمكن وجود الصفة قبـل , ثم لوقات, بل يكون عرضا وصفةً أول املخملسو هيلع هللا ىلص 

, فال حاجـة ءهو ذلك النور الذي خلق قبل كل يش ملسو هيلع هللا ىلص? فال جرم أنه املوصوف
ل بـأن النـور عـرض ال يقـوم ال يشـكّ (من أنه  # إىل ما قال العالمة الزرقاين

 .)٢( )ألن هذا من خرق العوائد ;تهبذا
َ ال يقال: ورأيتني كتبت يليه قرينـه مـن نـوره إن فيـه كـام سـتقولون يف  ملِ

 . اإلضافة بيانية
, والقدرة متسـعة ولكـن وجـود الصـفة خرق العوائد ال كالم فيه: أقول

و , أهنا إن قامت بغريه مل تكن صفة له, بـل لغـريهأل ;بدون املوصوف مما ال يعقل
                                                 

ريض  −اس هذه قطعة من احلديث الذي رواه اإلمام مسلم يف صحيحه عن ابن عب  ) ١(
ويف برصي  اللهم اجعل يف قلبي نورا: (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال − تعاىل عنهام اهللا 

فيض القدير للمناوي, : وينظر .١/٢٦١صحيح مسلم ). واجلني نورا... نورا 
٢/١١٥. 

 .١/٤٦رشح الزرقاين عىل املواهب,   ) ٢(
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بنفسـه مل  فـإذا قـام, ال صفة إال املعنى القائم بغريه , إذبنفسها مل تكن صفة أصال
عرضـا مـع قيامـه بنفسـه مجـع  , وكونـهجـوهراً أصـبح , بل يكن صفة وعرضا

عـامل بمعنـى , ووزن األلية عن التعلق باملحاالت العقليةالقدرة املتعا: للضدين
وابـن  ,)١( , وابن ماجةلرتمذي, واوزن الصحف والبطاقات, كام يف حديث أمحد

والبيهقي يف البعـث  ,)٢(والاللكائي ,)١( , وصححه ابن مردوية)٣( واحلاكم ,)٢( حبان
                                                 

ربعي هو احلافظ الكبري املفرس أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني ابن ماجة ال  ) ١(
 وسمع. هـ٢٠٩تفسري والتاريخ وحمدث تلك الديار, ولد سنة صاحب السنن وال

: حممد بن عبد اهللا بن نمري وغريه, وعنه حممد بن عيسى األهبري, قال أبو يعىل اخللييل
له معرفة وحفظ ارحتل إىل العراق, ومكة,  .كبري متفق عليه حمتج به ابن ماجه ثقة
 ).٢/١٥٥تذكرة احلفاظ للذهبي,: ينظر( .# هـ٢٧٣تويف سنة . والشام, ومرص

د التميمي البستى صاحب التصانيف, هو احلافظ أبو حاتم حممد بن حبان بن أمح  ) ٢(
كان . , وفقه الناس بسمرقندصنف املسند, والصحيح, والتاريخ, وكتاب الضعفاء

كان : قال احلاكم. عاملا بالطب والنجوم وفنون العلم, من فقهاء الدين وحفاظ اآلثار
. واحلديث والوعظ ومن عقالء الرجالابن حبان من أوعية العلم يف الفقه واللغة 

 .)٩٠− ٣/٨٩ ,تذكرة احلفاظ: ينظر( .)هـ٣٥٤(تويف سنة 
محدويه بن , أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن هو احلافظ الكبري إمام املحدثني  ) ٣(

وغري  ,"التاريخ"و ,"املستدرك"احب نعيم الضبي النيسابوري, يعرف بابن البيع ص
ه يف احلديث العارف به حق معرفته, صاحلا ثقة, تويف سنة كان إمام عرص. ذلك
 .)٣/١٦٢وتذكرة احلفاظ,  .١١/٤٦٥ ,البداية والنهاية: ينظر. (هـ٤٠٥
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قال رسـول اهللا : قال −اهللا تعاىل عنهام  ريض − )٣(عن عبد اهللا بن عمرو بن عاص
امـة فينرشـ إن اهللا سيخلص رجال من أمتي عىل رؤوس اخلالئـق يـوم القي: (ملسو هيلع هللا ىلص

تنكر مـن هـذا أ: سجل مثل مد البرص, ثم يقول , كلعليه تسعة وتسعون سجال
                                                                                                                   

صاحب  ,محد بن موسى بن مردويه األصبهاينأبو بكر أ, احلافظ الثبت العالمةهو   ) ١(
ا بالرجال, كان قيامً بمعرفة هذا الشأن. ريخ وغري ذلكالتفسري والتا طويل , بصريً

قني من , وتويف لست بلد سنة ثالث وعرشين وثالث مائةو. مليح التصانيف, الباع
واألعالم  .١٦٩/ ٣تذكرة احلفاظ للذهبي, : ينظر. (رمضان سنة عرش وأربع مائة

 .)١/٢٦١ ,للزركيل
) أبو القاسم(لكائي , الالر الطربي, الرازي, الشافعية اهللا بن احلسن بن منصوهو هب  ) ٢(

لشافعي عىل أيب , ودرس الفقه اقدم بغداد فاستوطنها. فقيه, حمدث, حافظ, متكلم
مذهب : من آثاره. هـ٤١٨الدينور يف رمضان كهال سنة , وتويف بحامد اإلسفراييني

سنة وإمجاع من الكتاب وال, ورشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة أهل السنة
 .)٥٤/ ٤معجم املؤلفني, . (وكتاب رجال الصحابة, الصحابة

, أحد من هاجر هو وأبوه قبل الفتح ,د وأبو عبد الرمحن القريش السهميهو أبو حمم  ) ٣(
, وقد كان من يفضله عىل والده ملسو هيلع هللا ىلص, وكان النبي أسن منه بأحد عرش عاما فقطوأبوه 

علام  ملسو هيلع هللا ىلص, محل عن النبي هللا طالبة للعلمما تاليا لكتاب اصواما قوا ملسو هيلع هللا ىلصأيام النبي 
, فلام تويف مل يقدروا أن نة مخس وستني ليايل حصار الفسطاطتويف بمرص س. كثريا

, فدفن بداره ملكان احلرب بني مروان بن احلكم, وعسكر ابن الزبري خيرجوا بجنازته
ث عنه ابن املسيب, وعكرمة. > : رينظ. (ن احلبيل, ومجاعة, وأبو عبد الرمححدَّ

  .)٤/١١١ ,واألعالم للزركيل .٣٥− ١/٣٤تذكرة احلفاظ للذهبي, 
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: فلك عـذر, فيقـولأ: فيقول .ال يا رب: ي احلافظون? فيقولشيئا? ظلمك كتبت
, فتخـرج بىل, إن لك عندنا حسنة, فإنه ال ظلم عليـك اليـوم: فيقول. ال يا رب

: فيقـول. "اهللا وأشهد أن حممـدا عبـده ورسـولهأشهد أن ال إله إال "بطاقة فيها 
إنـك  :ل? فيقـوب ما هذه البطاقة مع هذه السجالتيا ر: فيقول. احرض وزنك

السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة, فطاشت السـجالت,  فتوضع: قال. ال تظلم
  .)١( )ءوثقلت البطاقة, فال يثقل مع اسم اهللا يش

املقـدس ملسو هيلع هللا ىلص وخالصة احلديث الرشيف أن اهللا تعاىل قد خلق ذات حممـد 
 ,ملسو هيلع هللا ىلص, يعني أن املتجىل من عني الذات بال واسـطة هـو حرضـتنا من ذاته الكريم

وعـىل آلـه وصـحبه  ,صىل اهللا تعـاىل عليـه وسـلم −وبقية املخلوقات بواسطته 
 . أعلمواهللا سبحانه وتعاىل. وبارك وكرم

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ما جاء فيمن : (بو عيسى الرتمذي يف جامعه الصحيح, كتاب اإليامن, بابرواه أ  ) ١(

أنه حديث حسن : وقال الرتمذي .٥/٢٥ ,)يموت وهو يشهد أن ال إله إال اهللا
 .غريب
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  .–ه العايل مد ظلُّ  –إىل حرضة الشيخ موالنا 
نرجـو مـن وإال  ,قوهاكم هذه النرشة إن كانت صحيحة فلتصدّ  فضيلتإىل

 .والسالم  ?ةفضيلتكم اإلجابة املفصل
 .)١( "عفي عنه"أظهر عيل                                                      

 
 :"النرشة"نص 

أنه ليس : نورا ذاتيا هللا تعاىل, أيملسو هيلع هللا ىلص ليس نور رسول . رب زدين علام
: ملسو هيلع هللا ىلص, كام قال النبي من عني ذاته, بل هو نور خملوق أو قطعةً  ,من ذاته اً جزء

. )ل ما خلق اهللا القلم, وأول ما خلق اهللا العقلأوّ نوري, و ل ما خلق اهللاأوّ و(
 .)٣(ويف رس األرسار ,)٢(كذا يف تاريخ اخلميس

                                                 
 هـ١٣١٩ذي القعدة  ٢٠يف  "تالكوك"من هبذه النرشة احلكيم أظهر عيل, أرسل   ) ١(

مستفتيا فضيلة املؤلف العالم اإلمام أمحد رضا خان الربيلوي تغمده اهللا تعاىل بالرمحة 
 . والغفران

 .١/١٧خلميس للديار بكري, تاريخ ا     ) ٢(
مطبعة ) قدس اهللا رسه(الكيالين رس األرسار للشيخ العارف باهللا عبد القادر : ينظر  ) ٣(

 .٢١ – ٢٠: آباد, اهلند, صحيدر  "إعجاز"
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عليه التحية  −والقول بالنور الذايت يستلزم أن يكون نور الرسول الكريم 
, أو قطعة منه, وهذا كالم كفر ,أو عني ذاته ,من ذات اهللا تعاىل اً جزء −والتسليم 

ألنه لو أخذ باملفهوم االصطالحي  ;قديامملسو هيلع هللا ىلص م أن يكون النبي وكذلك يستلز
وهذا هو كالم . أو قطعة منه ,أو عينه ,من اهللا جزءاً  ملسو هيلع هللا ىلصللذايت ليلزم أن يكون 
نور ذايت أو ملسو هيلع هللا ىلص , وهلذا ال ينبغي القول بأن نور النبي الكفر وعقائد بعض اجله

أو  ,أو نور ذات اهللا ,أو نور خملوق ,, وإنام ذلك النور هو نور اهللاجزء من ذاته
فلام خلق اهللا : ("رس األرسار"ال حرضة الغوث األعظم يف كتابه , كام قنور مجاله

خلقت روح : (نور مجاله, كام جاء يف احلديث القديسمن  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل روح حممد 
, وأول ما أول ما خلق اهللا روحي: (ملسو هيلع هللا ىلصوكام قال النبي  .)من نور وجهي حممد

املضاف  ءأن يكون اليش ءٍ يشإىل  ءٍ ال تلزم إضافة يشألنه  ;)١( )خلق اهللا نوري
, ين رشطا بني املضاف واملضاف إليهأو عينه لكون التبا ,من املضاف إليه اً جزء

 ."روح اهللا"و ,"نور اهللا"و ,"ناقة اهللا"و ,"بيت اهللا"كام يف 
أو نور مجاله,  ,أو نور ذات اهللا ,نور بخلق اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفثبت أن نور رسول اهللا 

 .من عني ذاته اً أو جزء ,أنه ليس قطعة من ذات اهللا تعاىل: نورا ذاتيا, أيوليس 
 .أعلم بالصوابواهللا تعاىل 

 .)اهلند( الكتوك –عبد املهيمن قايض منطقة هبو بازار وغريها : النارش
 

                                                 
 .٢١ – ٢٠: رس األرسار, ص  ) ١(
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لنور الـذايت هللا سـبحانه قد خلق من ا ملسو هيلع هللا ىلصمما ال شك فيه أن نور رسول اهللا 
 ,, كام أثبتناه بترصحيات العلامء الكرام يف الفتـو األوىلهمن عني ذات :أي ,تعاىل

 . وهنالك رشحنا معناه
مـا  ءأو يش ,و يذهب ظنـه أن نـور الرسـالةأ ,أن يعتقد مسلم! وحاشا هللا

عتقـاد كفـر وإرتـداد البتـة, , وإنام هذا االأو عينه ونفسه ,جزء من الذات اإلهلي
هو يف مرتبة الفـرق إمـا أن : االحتاد, أي نية بمعنىادعاء اجلزئية مطلقا والعي: أي

الوجود واحد واملوجود واحد يف مرتبة اجلمع والكل ظالله وعكوسـه يف مرتبـة 
إذ ال حظ لغـريه يف حـد ذاتـه  ;الفرق فال موجود إال هو يف مرتبة احلقيقة الذاتية

أن  , فحـق واضـح ال شـك فيـه إالثنيـا من دونه واحدةً  من الوجود أصال مجلةً 
 ,أو جزء الذات ,نور ذايت ال يلزم كونه عني الذات ملسو هيلع هللا ىلصالقول بأن نور رسول اهللا 

, وال يؤخذ هذا املفهوم يف عرف العلـامء وال يف وال ينبغي الظن السوء باملسلمني
 ,"النـور الـذايت"عىل القـول بــ  "نور الذات"عرف العام وال ترجيح للقول بـ 

 .ز وذلك ال جيوزهذا جيو :فيقال
أو جزء ماهيته خيـتص  ,املراد باملفهوم االصطالحي للذايت بأنه عني الذات: أوال

ملعنى يف عـرف العلـامء وال وال يراد هذا ا ,)ISAGOGE( )١(باصطالح إيساغوجي
                                                 

كلمة  "إيساغوجي"املنطق يبحث يف الكليات اخلمسة, و كتاب يف: ايساغوجي  )  ١(
ه فرفوريوس الصوري ,املدخل: يونانية, تعني فَ  – ٢٣٣( , الفيلسوف اليوناين ألَّ
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مل اسـمع مـن : أقول لك هذا بعلمـي الـذايت, أي: العامة, ويقال يف التعبري العام
وأئمة أهل . دون التربع من الغريب: , أيوبنيت هذا املسجد من مايل الذايت .أحد

ني ذات اهللا يـذهبون إىل أن السنة الذين يعتقدون بأن الصفات اإلهلية ليسـت عـ
واحلياة مـن صـفات اهللا , والكالم, واإلرادة, والبرص, والسمع ,والقدرة, العلم

اعلم بأن الصفات التي هي ال عني الذات وال غريها : (الذاتية, يف احلديقة الندية
  .)١( )ي الصفات الذاتيةإنام ه

يف رســالته  −قــدس رسه الرشــيف  −ف يالســيد الرشــالعالمــة  لويقــو
, وال يوصـف هـي مـا يوصـف اهللا تعـاىل هبـا: فات الذاتيةالص: ("التعريفات"

  .)٢( )بضدها نحو القدرة والعزة والعظمة وغريها
ولعلك سمعت مصطلح الوجـوب الـذايت واالمتنـاع الـذايت واإلمكـان 

ات تقتيض أن الذ ياحلكمة والكالم والفلسفة وغريها, وذلك يعن يف كتبالذايت 
فات عـني الـذات , حيث أوال ليست صفة من هذه الصـلذاهتا الوجود أو العدم
د هلا يف اخلـارج , بل هي من املفاهيم االعتبارية التي ال وجوملوصوفها وال جزؤه

علم الكالم وعلم  , وكذلك ربام سمعت يف كتب األصول أعنيكام حقق يف حمله
                                                                                                                   

, واخترصه لتاسع امليالديلدمشقي يف القرن انقله إىل العربية أبو عثامن ا. )م. ق ٣٠٤
 .  )م١٢٦٤/ هـ  ٦٦٦: ت(ثري الدين املفضل بن عمر األهبري, أ

 . ١/٢٥٤النابليس,  احلديقة الندية لعبد الغني      )١(
 .١٣٣: سيد الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين, صالتعريفات لل     ) ٢(
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ة أصول الفقه مسألة احلسن الذايت والقبح الذايت لألفعال ومذهب أئمتنا املاتريدي
, والقبح ليسـا عـني الفعـل وال جـزؤه أن احلسن الذايت , حيث يثبت بداهةً فيها

ممـا اتفقـت فيـه األغـراض : (حقـق عـىل اإلطـالق يف حتريـر األصـوليقول امل
م يف نظر العقول مجيعا لتعلق مصالح الكـل بـه والعادات واستحق به املدح والذ

 تزيـد , الحركـة اليـد قـتال ظلـام, بل هو املراد بالذايت للقطع بـأن جمـرد ال يفيد
 الذات احتـد الزمهـام حسـنا , فلو كان الذايت مقتىضحقيقتها عىل حقيقتها عدال

لقـه عما جيزم به العقل لفعل من الصفة بمجـرد ت) أي بالذات(, فإنام يراد وقبحا
 .)١( )تبارها يوصف بأنه عدل حسن أو ضده, فبإعكائنا عن صفة نفس من قام به

, وكـل إضـافة بـني والذايت منسـوب إىل الـذات, للنسبة "الذايت"الياء يف : ثانيا
إىل غـريه يكـون منسـوبا إليـه الذي يضـاف  ءاملتغايرين تصحح النسبة بأن اليش

أيضـا يصـح أن  "نور الذات" :يقال أن , فلام صحّ بةألن اإلضافة أيضا نس ;البتة
نـور " :بالتأكيد وإال تكون النسبة ممتنعة فال جيـوز أن يقـال "النور الذايت" :يقال

 .هذا خلف –أيضا  "الذات
أيضـا أن ) النـارش(الذي يسلِّم بجوازه املـانع  "نور الذات"يلزم القول بـ : ثالثا

ذلـك إذا قصـدت فيـه و –معـاذ اهللا  –يكون نور الرسـالة عـني الـذات اإلهلـي 
? امذا مل يمنع ذلك, فلي أن ذلك النور عني الذات اإلهلي, وهي تعناإلضافة بيانيةً 

                                                 
رص, املقالة الثانية, , مطبعة مصطفى البايب, محترير األصول للمحقق عىل اإلطالق   ) ١(

 . ٢٢٦ – ٢٢٥: الباب األول, الفصل األول, ص



 
٨٤ 

 

كـام  ,ل اإلضافة المية عىل وجه الترشـيف, بليس بمراد وإذا قلت إن هذا املعنى
لنـور الـذايت عـىل هـذا , فام احلرج يف ا"روح اهللا"و ,"ناقة اهللا"و ,"بيت اهللا"يف 

, يف إىل الـذات اإلهلـي هو يعني أن ذلك النور يمتاز بنسبة خاصةٍ , واملعنى نفسه
إشعار بأنه خلق عجيـب وأن إضافة ترشيف و: (الزرقاينرشح املواهب للعالمة 

y‡xtΡuρ ÏµŠ﴿: رضة الربوبية عـىل حـد قولـه تعـاىل, له مناسبة ما إىل احلله شأنا Ïù ⎯ÏΒ 

⎯Ïµ Ïmρ   .)١( ]٩ :السجدة[ ﴾ ) ‘•
قول بالنور الذايت إىل الكفر عىل وجه من الوجـوه إذا محـل عـىل لو أد ال: رابعا

, بـل األغلـب أهنـم ي الذي ال يريده القـائلون بـهاالصطالح الفني إليساغوج
أو نور اهللا إىل املعاين الكفرية عـىل عـدة  , القول بنور ذات اهللاجاهلون عنه ألدّ 

أو  ,ل بنـور ذات اهللام بجواز القـومع أن الرافض نفسه يسلّ  –معاذ اهللا  –وجوه 
 . نور اهللا

 :الفتاو األخر أن للنور معنيني وقد ذكرنا يف
, وهبـذا املعنـى لـو جعلـت أنه ظاهر بنفسه, ومظهر لغـريه: املعنى األول

, ولـو وهـذا كفـر .رسالة عني الذات اإلهليليلزم أن يكون نور ال اإلضافة بيانيةً 
 .هر بنفسه ومظهـر للـذات اإلهلـيليكون املعنى أن ذلك النور ظا جعلتها الميةً 

 .وهذا أيضا كفر

                                                 
 .١/٤٦رشح الزرقاين عىل املواهب,   ) ١(



 
٨٥ 

 

 ., يقال له ملعـان وومـيض وبريـق وضـوءأنه كيفية وعرض: املعنى الثاين
ليلزم الكفر العريض عالوة عىل الكفر  وعىل هذا املعنى لو جعلت اإلضافة بيانيةً 

 , ولو جعلت اإلضافة الميةً عرض وكيفية –معاذ اهللا  –العيني بأن الذات اإلهلي 
ليفهم من إضافة النور إىل أحد يف األغلـب أن هـذه الكيفيـة عارضـة لـه كنـور 

أن يقـع اهللا يف حمـل ) معـاذ اهللا(وهكذا يلـزم . ر القمر ونور الرساجالشمس ونو
 .لة رصحية تؤدي إىل الكفر اللزوميوهو مما ال شك فيه أنه ضال ,احلوادث

درجة واحدة فال جيوز  "النور الذايت"االعتقادات لو مل جيز القول بـ وهبذه 
أن املانع يعرتف بجوازه,  أربع درجات مع "نور اهللا"أو  ,"نور الذات"القول بـ 

tβρ﴿: يف القـرآن الكـريم "نور اهللا"وعالوة عىل ذلك قد ورد  ß‰ƒÌãƒ (#θä↔ÏôÜã‹ Ï9 u‘θçΡ 

«! $# öΝ Îγ Ïδ≡ uθøù r' Î/ ª! $#uρ –Λ É⎢ ãΒ ⎯ Íν Í‘θçΡ öθs9 uρ oν ÌŸ2 tβρ ãÏ≈ s3 ø9  .]٨: لصفا[ ﴾ #$
ــاىل ــه تع šχρ﴿ :وقول ß‰ƒÌãƒ β r& (#θä↔ÏôÜãƒ u‘θçΡ «! $# óΟ Îγ Ïδ≡ uθøù r' Î/ † p1ù' tƒuρ ª! $# Hω Î) 

β r& ¢Ο ÏFãƒ … çν u‘θçΡ öθs9 uρ oν ÌŸ2 šχρ ãÏ≈ s3 ø9 اتقوا فراسـة : (ويف احلديث . ]٣٢: التوبة[ ﴾#$
 .)١( )املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا

                                                 
املقاصد احلسنة : وينظر. ٥/٢٩٨ ,>رواه الرتمذي يف سننه عن أيب سعيد اخلدري   ) ١(

إلمام شمس الدين بن حممد يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة ل
 .٤٢: صالسخاوي, 



 
٨٦ 

 

ي رشطا يف أفليست ه ,ضاف واملضاف إليهإذا كانت املغايرة رشطا يف امل: خامسا
 !املنسوب واملنسوب إليه?

ويتعـني  ,أول اخللـق ملسو هيلع هللا ىلصبل يلزم عىل ما اختاره املانع أن ال يكون النبي : سادسا
, وهذا خالف ما روي يف احلديث وما ورد يف نصـوص أن الشيئني قد خلقا قبله

ق قبـل األشـياء نـور إن اهللا خلـ! يا جابر: (القدامى, فقد جاء يف احلديثاألئمة 
 .)نبيك من نوره

املغايرة رشط لإلضافة و. "نور اهللا", و"نور النبي": فتانويف احلديث إضا
ونور اهللا غري اهللا, وكل ما هو غـري , وهبذا يكون نور النبي غري النبي, عند النارش

ح وهبذا أصب. اهللا خملوق, فلزم أن يكون نور اهللا خملوقا, وبنور اهللا خلق نور النبي
خلـق نـور النبـي قبـل بقيـة  , وقـدنبـيالزما أن يكون نور اهللا خملوقا قبل نور ال

, وقبلـه نـور اهللاملسو هيلع هللا ىلص فلزم أن يكون نور النبي  ملسو هيلع هللا ىلص, واألشياء تشمل النبي األشياء
 .وهذا باطل حمضملسو هيلع هللا ىلص وهكذا أصبح الشيئان خملوقني قبل النبي 

, يح ايسـاغوجواحلل هلذه املسألة أن الذايت يقابـل العـريض يف اصـطال: سابعا
, وإال أنـه نور الذايت والنور العريض كليهاممنزها عن ال Rوهبذا املعنى يكون اهللا

ــ ــا, وال املفهــوملــيس امل الــذايت يقابــل الصــفايت  , ويف املحــاورة العامــةراد هن
 والنـور النور الذايت Rوهبذا املعنى يثبت هللا . واألسامئي, وهذا هو املقصود هنا

, أو أسـامئه ,أو صـفاته ,ألن اجلميع مـن جتليـات ذاتـه ;هالصفايت واألسامئي كل
لق اهللا مـن جتليـات أسـامئه جتىل من ذاته واألنبياء واألولياء وسائر خ ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
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واهللا تعـاىل . #الشيخ املحقق  , كام ذكرنا يف الفتاو األخرية نقال عنوصفاته
يدنا حممد وآلـه  خري خلقه س, وصىل اهللا تعاىل عىلأعلم, وعلمه أجل, وجمده أتم

 . وسلم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
٨٨ 

 

Àè†Ïi 

يضاف لإلفادة التقريظ الـذي كتبـه املؤلـف اإلمـام أمحـد رضـا خـان [
 .]عىل رسالة يف النور املحمدي ملوالنا حبيب عيل العلوي ,قدس رسه الربيلوي

مـا كتبـه  − غفـر لـه املـوىل القـدير −, فقد طالع الفقـري اللهم لك احلمد
, موالنـا حبيـب عـيل العلـوي مي السنة, ماحي الفتنةالفاضل العامل العامل, حا

, فجـزاه اهللا عـن نبيـه كتابـة منـرية –أيـده اهللا تعـاىل بـالنور العلـوي  –املحرتم 
 . زاء األوىفاملصطفى اجل
يف أوسـاط املسـلمني , وةومكشـوف ةألة بحمـد اهللا تعـاىل واضـحإن املس

 : , وللفقري فيها ثالث رسائلةومعروف ةمشهور
  .ملسو هيلع هللا ىلصم يف نفي الظل عن سيد األنام قمر التام .١
  .ملسو هيلع هللا ىلص ءفي الفيئ عمن استنار بنوره كل يشن     .٢
 .ملسو هيلع هللا ىلصهد احلريان يف نفي الفيئ عن شمس األكوان      .٣

سـلمه  −أريد هنا أن أضيف يف تأييد ما ذهب إليه اجلناب املجيـب املصـيب 
مام أقوال بعض األئمة الكرام والعلامء األعالم, فقد يقول اإل −القريب املجيب 

بـاب : ("اخلصـائص الكـرب"يف  # )١(اجلليل جالل امللة والـدين السـيوطي
                                                 

هو صاحب التصانيف الكثرية, اجلامع املحيط, عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي,   ) ١(
 بعد وفاة نشأ يف القاهرة يتيام... , وأديبإمام, وحافظ, ومؤرخ, وحمدث, ولغوي



 
٨٩ 

 

أن  )١( أخـرج  احلكـيم الرتمـذي عـن ذكـوان ,مل يكن ير له ظلملسو هيلع هللا ىلص اآلية يف أنه 
مـن : )٢(قـال ابـن سـبع. مل يكن ير له ظـل يف شـمس وال قمـرملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
كـان إذ مشـى يف أن ظله كان ال يقع عىل األرض, وأنه كان نورا فملسو هيلع هللا ىلص خصائصه 

                                                                                                                   
سنة من عمره تصوف  ٤٠, وملا بلغ ن ورعا زاهدا, كاأبيه وعمره مخس سنوات

ىل النيل منزويا عن أصحابه مجيعا, املقياس ع , وخال بنفسه يف روضةواعتزل الناس
, وكان األغنياء واألمراء يزورونه كأنه ال يعرف أحدا منهم, فألف أكثر كتبه

مصنف ) ٦٠٠(, اشتغل بالتأليف فألف نحو ون عليه األموال واهلدايا فريدهاويعرض
 ,األعالم للزركيل: ينظر( .)هـ٩١١(تويف سنة . بني كتاب كبري ورسالة صغرية

 ).٢/٨٢/٦٧٩٢ ,ومعجم املؤلفني .٣/٣٠١
 .يت ترمجتهأصالح السامن الزيات املدين, وست ن أبوهو  ذكوا     ) ١(
وهو مشهور بكنيته, . وهو أصح: ييلقال العق .املزين: أبو الغادية اجلهني, وقيلهو   )  ٢(

اسمه مسلم, سكن الشام, ونزل يف : اسمه يسار بن أزهير, أو أزهر, وقيل: وقيل
 − ن يارس نه قتل عامر بإوهو غالم, ورو عنه, ويقال  ملسو هيلع هللا ىلص, أدرك زمن النبي اسطو

رفة الصحابة, أسد الغابة يف مع: ينظر. (, واهللا تعاىل أعلم− ريض اهللا تعاىل عنهام 
الشيخ عيل : ري أيب احلسن عيل بن حممد اجلوزي, حتقيقعز الدين ابن األث: تاليف

 ١٤٢٤/ م  ٢٠٠٣: وجود, الطبعة الثانيةوض والشيخ عادل أمحد عبد املحممد مع
 .)٤٨٠/ ٥هـ, دار الكتب العلمية, بريوت, 



 
٩٠ 

 

يف ملسو هيلع هللا ىلص قال بعضهم ويشهد لـه حـديث, قولـه  .الشمس أو القمر ال ينظر له ظل
  .)١( )واجعلني نورا: دعائه

اخلصائص "ملسو هيلع هللا ىلص  "نموذج اللبيب يف خصائص احلبيباأل"ويقول أيضا يف 
: قـال ابـن سـبع. وال رئي له ظل يف شمس وال قمر ,ملسو هيلع هللا ىلصمل يقع ظله : ("ربالك

 .)لغلبة أنواره: )٢( وقال رزين .ألنه كان نورا
عىل قـول  "أفضل القر لقراء أم القر"يف  #ويعلق ابن حجر املكي 

 : >تن صاحب امل
 )٣( منك دوهنم وسناءل سنا*       عالك وقد حا      مل يساووك يف
 %ô‰s﴿  :هذا مقتبس مـن تسـميته تعـاىل لنبيـه نـورا يف نحـو: (حيث يقول

Ν à2u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β  ﴾]ـــدة ـــان  .]١٥: املائ ـــر  ملسو هيلع هللا ىلصوك يكث

                                                 
 "اخلصائص الكرب"وف بـ , املعرة الطالب اللبيب يف خصائص احلبيبكفاي  ) ١(

 .١/٦٨للسيوطي, 
إمام : عامر العبدري الرسقسطي األندليس, أبو احلسن هو رزين بن معاوية بن  ) ٢(

جاور بمكة زمنا طويال, وتويف هبا . قسطة من بالد األندلسسبته إىل رسن. احلرمني
ألعالم للزركيل, ا. (الستة التجريد للصحاح: له تصانيف, منها. هـ٥٣٥سنة 

٣/٢٠(. 
مل "وقد ورد يف األصل . ٢: القصيدة اهلمزية لإلمام البوصريي, صالبيت يف : ينظر  ) ٣(

 ."مل يدانوك"أو  ,واألصح ما أثبتناه "يعلوك



 
٩١ 

 

, لوقوع ذلك إظهاراً  ,كال من حواسه وأعضائه وبدنه نوراً  اهللاجيعل , بأن الدعاء
, كام أمرنـا بالـدعاء ه ليزداد شكره وشكر أمته عىل ذلكوتفضل اهللا تعاىل عليه ب

د أنـه , وتفضل اهللا تعاىل به لذلك وممـا يؤيـالبقرة مع وقوعهالذي يف آخر سورة 
ألنـه ال  ;يظهـر لـه ظـل أو القمـر مل ,صار نورا أنه كان إذا مشى يف الشمس ملسو هيلع هللا ىلص

قـد خلصـه اهللا تعـاىل مـن سـائر الكثـائف اجلسـامنية  ملسو هيلع هللا ىلصيظهر إال لكثيف وهو 
ه نورا رصفا ال يظهر له ظل أصال َ  .)١( )وصريَّ

ظـل  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكـن لـه : ("رشح اهلمزيـة"يف  )٢(ويقول العالمة سليامن مجـل
 .)٣( )مس وال قمريظهر يف ش

                                                 
)١ (    ,لقراء أم القر أفضل القر)١٢٨: , املجمع الثفايف, أبو ظبي, ص)رشح أم القر 

 . ١٢٩و
, له )هـ١٢٠٤ :ت(, ن منصور العجييل األزهري الشافعيهو سليامن بن عمر ب  ) ٢(

فتوحات ", سامها نهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاريعىل رشح امل حاشية مشهورة
احلاشية املشهورة عىل تفسري : , وله أيضا"الطالب الوهاب بتوضيح رشح منهج

: , ورشح مهزية البوصريي برشح سامه"اإلهلية الفتوحات": ةاجلاللني املسام
 . تقرير يف الفقه, وقد طبع اجلميع , وله"الفتوحات األمحدية عىل اهلمزية"

ارية متن اهلمزية للعالمة سليامن مجل, املكتبة التج الفتوحات األمحدية عىل: ينظر   ) ٣(
 . ٥: الكرب, مرص, ص



 
٩٢ 

 

اخلمـيس يف "ني بـن حممـد الـدياربكري يف كتـاب ويكتب العالمـة حسـ
, وال رئي له ظل يف شـمس عىل األرضملسو هيلع هللا ىلص  مل يقع ظله: ("أحوال أنفس النفيس

 .)٢( "يف مناقب آل بيت النبي األطهارنور األبصار "وهكذا بعينه يف  .)١( )وال قمر
ظـل ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن لـه : ("واهبرشح امل"يقول العالمة سيدي الزرقاين يف و

. لغلبـة أنـواره: وقال رزين .ألنه كان نورا, كام قال ابن سبع ;يف شمس وال قمر
مـذي احلكـيم عـن رواه الرت. ة ذلك صيانته عن أن يطـأ كـافر ظلـهحكم :وقيل

 − )٢( موىل عائشـة )١( أو أيب عمرو املدين ,)٣(ذكوان أيب الصالح السامن الزيات املدين
                                                 

 .١/٢١٩تاريخ اخلميس,      ) ١(
الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن : تأليف ,ملسو هيلع هللا ىلصمناقب بيت النبي املختار نور األبصار يف   ) ٢(

 .٢٢: الشبلنجي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, ص
, كان موىل جويرية بنت األمحس الغطفاين ,ن أبو صالح السامن الزيات املدينهو ذكوا  ) ٣(

سعد بن أبى وقاص , وسأل إىل الكوفة, شهد الدار زمن عثامنجيلب السمن والزيت 
عنه وعن أيب هريرة وأيب الدرداء, وأيب سعيد اخلدري,  , ورومسألة ىف الزكاة

سهيل,  :وعنه .وعقيل بن أيب طالب, وعائشة, وأم حبيبة, وأم سلمة, وغريهم
قه أمحد وثّ . }, وغريهم د اهللا بن ديناروعب, وصالح, وعبد اهللا, وعطاء بن أيب رباح
وزاد أبو . مستقيم احلديث: وزاد أبو زرعة. بن حنبل, وحييى بن معني, وأبو زرعة

: وقال العجىل. كان من الثقات: وقال احلربى. صالح احلديث حيتج بحديثه: حاتم
مات  :وغري واحد ,حييى بن بكري, ويقال الواقد. وذكره ابن حبان يف الثقات. ثقة

هتذيب التهذيب يف رجال احلديث, : ينظر. (باملدينة: وزاد الواقد. سنة إحد ومئة



 
٩٣ 

 

فهو مرسل, ولكن رو ابـن . وكل منهام ثقة من التابعني −ىل عنها ريض اهللا تعا
                                                                                                                   

عيل بن حممد بن حجر اإلمام احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن : تاليف
بد املوجود والشيخ عيل حممد الشيخ عادل أمحد ع: حتقيق ,)هـ ٨٥٢: ت(العسقالين 
 ٢/٣٨٣دار الكتب العلمية, بريوت, , م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥: ة األوىلالطبع. معوض

– ٣٨٤(.  

. رو عنها –ريض اهللا تعاىل عنها  –, وهو موىل سيدتنا عائشة الصديقة اسمه ذكوان  ) ١(
, وعيل بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام, وهو أكرب منه, وابن أيب مليكة: وعنه

ه كان أقرأهم للقرآن ألن ;قريشا كان يؤمُّ  .حلسني حممد بن عمرو بن عطاء, وغريهما
وله أحاديث قليلة, قال أبو . إذا واريتني فأنت حرٌّ : قالت سيدتنا عائشة .الكريم
أحسبه قتل باحلرة سنة : قال اهليثم بن عدي .قاتثوذكره ابن حبان يف ال. ثقة: زرعة
 . )٣٨٥ – ٣٨٤/ ٢ب, هتذيب التهذي. (هـ٦٣

. يرجعون إليها  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا فقد كان فقهاء . هي من أكرب فقهاء الصحابة  ) ٢(
 صحبته ثامنية يف شوال بعد وقعة بدر فأقامت يف ملسو هيلع هللا ىلصبنى هبا النبي . وتفقه هبا مجاعة

ت غزيرة العلم بحيث إن عروة وكان. ائه إليه, فكانت أحب نسأعوام ومخسة أشهر
أخربنا هشام عن أبيه : وقال عيل بن مسهر .ما رأيت أحدا أعلم بالطب منها: يقول

وال  ,وال بحالل وحرام ,وال بفريضة ,ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن: الق
وفيت يف ت. ريض اهللا تعاىل عنها − من عائشة  وال النسب ,وال بحديث العرب ,بشعر

تذكرة احلفاظ للذهبي, : ينظر. (سنة سبع ومخسني, وقيل يف سنة ثامن ومخسني
٢٦−١/٢٥(. 



 
٩٤ 

 

مل يكن للنبـي " – امريض اهللا تعاىل عنه −, وابن اجلوزي عن ابن عباس )١( املبارك
, ومل يقـم مـع إال غلب ضوءه ضوء الشـمس ,, ومل يقم مع الشمس قطظلملسو هيلع هللا ىلص 

 .)٢( )رساج قط إال غلب ضوءه ضوء الرساج
يف ذكــر  "إســعاف الــراغبني"يف  )٣( الصــبان ويكتــب الفاضــل حممــد بــن

 .)١( )وإنه ال فيئ له: (ملسو هيلع هللا ىلصخصائص النبي 

                                                 
: واضح احلنظيل بالوالء, التميمي, املروزي أبو عبد الرمحن املبارك بنهو عبد اهللا بن   ) ١(

أفنى عمره . , صاحب التصانيف والرحالتاحلافظ, شيخ اإلسالم, املجاهد التاجر
 ,وأيام الناس ,والعربية ,والفقه ,ومجع احلديث. يف األسفار, حاجا وجماهدا وتاجرا

) الفراتعىل ( "هيت"بكان من سكان خراسان, ومات . والسخاء ,والشجاعة
 "اجلهاد"له كتاب يف . م٧٩٧ – ٧٣٦/ هـ ١٨١−١١٨: منرصفا من غزو الروم سنة
 .)٤/١١٥ ,األعالم للزركيل. (يف جملد "قائقالر"وهو أول من صنف فيه, و

 .٢٢٠/ ٤رشح الزرقاين عىل املواهب,       )٢(
رصيني يف القرن , من كبار العلامء املعرفان حممد بن عيل الصبان املرصيهو أبو ال  ) ٣(

, تلقى علومه عىل كبار يف صغره القرآن, وحفظ بمرص, ولد اهلجريالثالث عرش 
ء يف عرصه من أمثال الشيخ امللوي, والشيخ حسن املدابغي, والشيخ السيد العلام

 عىل لسان الشيخ نقل اجلربيت املؤرخ الشهري. البليدي, والشيخ عبد اهللا الشرباوي
عىل  الشاذليةوتلقيت طرق القوم وتلقني الذكر عىل منهج السادة : (الصبان أنه قال

قد الزمته املدة الطويلة, وانتفعت بمدده تاذ عبد الوهاب العفيفي املرزوقي, واألس
: من أعامله. هجريا ١٢٠٦عام  بالقاهرةتويف الشيخ الصبان . )ظاهرا وباطنا



 
٩٥ 

 

 : −قدس رسه الرشيف  – )٢(ويقول مولوي معنوي
                                                                                                                   

, وله حاشية "ته الطاهرينوفضائل أهل بي ملسو هيلع هللا ىلصإسعاف الراغبني يف سرية املصطفى "
, ومنظومة يف مصطلح علم احلديث, ألفية بن مالكعىل  األشموينعىل رشح 

 .)٢٩٧/ ٦األعالم للزركيل, : ينظر. (وحاشية عىل السلم للملوي, وغريها
 .٣٧: رين, صملصطفى وفضائل أهل بيته الطاهإسعاف الراغبني يف سرية ا     ) ١(
 باطفة اإليامنية الصادقة, املعروف , الداعي إىل احلب والعهو املفكر اإلسالمي الكبري  ) ٢(

, اسمه حممد, وكذلك اسم أبيه وجده أيضا حممد, وجالل الدين "يموالنا الروم"
االبتدائية عىل , تلقى العلوم هـ يف أرسة العلم والتقو ٦٠٤نة , ولد يف بلخ سلقبه

مذ عىل حيث تل ,هـ ٦٢٩أبيه سافر إىل حلب سنة ء الدين, وبعد وفاة الشيخ هبا
بر علامء الفقه واملذاهب يف كان من أكا. "تاريخ احللبي"الشيخ كامل الدين مصنف 

, ثم التقى برجل متصوف الشيخ باإلفتاء والتدريس مدة من الزمن اشتغل. عرصه
صفاء القلب, وجماهدة ارج عالية من التصوف بشمس تربيز الذي وصل به إىل مد

وهي التي انعكست آثارها بأشكال أبيات فارسية رائعة . النفس, وقوة اإليامن
. "املثنوي" بإىل األبد, وجمموعة أبياته هذه معروفة  يلدت ذكر موالنا الرومخ

طلق ويُ . ام املؤلف البيت املذكور يف النصمنها اإلم اقتبسوهو ديوانه الشعري الذي 
وهذا . البيت رضب من الشعر ترتدد فيه القافية يف الشطرين منعىل  "املثنوي"

وذلك ألنه حيتوي عىل  ;أيضا "املثنوي املعنوي"عليه  طلققد ي ياملثنوي ملوالنا الروم
دين الرومي وتلك هي أحوال وصل إليها جالل ال.  املعنى وأحوال الباطنعاملَ 

 ٥يف الشيخ الرومي يف تو. بصحبة شيخه شمس تربيز, قلام يصل إليها صاحب حال
: تنظر ترمجته. (أفاض اهللا تعاىل علينا بركاته. "قونية"بهـ ٦٧٢من مجاد الثاين سنة 



 
٩٦ 

 

 )١(أو حممد وار يب ساية شود*      جون فناش از فقر برياية شود      
 ."بال ظل −عليه الصالة والسالم  –,  يصبح كمحمد بالفقرحينام يتزين فناؤه "

قـدس رسه يف رشح  )٢(ويقول ملك العلامء بحر العلوم موالنا عبـد العـيل
 بأنه مل يقع له ظل ملسو هيلع هللا ىلصيف املرصع الثاين إشارة إىل معجزة سيد الكون : (هذا البيت

 .)عىل األرض
وأتباعـه  ,)١( , وإسـامعيل الـدهلويالوهابية هذه املسألة املسـلَّمة هنا ينكر

د يقـول يف املجلـد ق أن حرضة الشـيخ املجـدِّ واحل .)٢( دالذين يدعون إتباع املجدّ 

                                                                                                                   
القايض سجاد حسني, : ترمجه إىل األردية "مثنوي مولوي معنوي"مقدمة ديوانه 

ورجال الفكر والدعوة . ٢٩ – ٢: م, ص١٩٧٦سب رنك كتاب كهر, دهلي, : نرشه
 – ٣٥٨: م, ص١٩٧٧. القلم, كويت, دار سن عيل الندوي اإلسالم أليب احليف

٣٧٠(   . 
 . ١٩: صباكستان, بشاور,  ,املثنوي املعنوي, نوراين كتب خانه: ينظر    )  ١(
فقيه, ) عبد العيل, أبو العياش(هو حممد بن حممد اللكنوي اهلندي, بحر العلوم   ) ٢(

رشح حاشية عىل : ثارهآ من. هـ١٢٢٥كانت وفاته سنة . أصويل, حكيم, منطقي
ح الصدر للشريازي هلداية , وحاشية عىل رشرسالة التصور والتصديق للقطب

, ورشح سلم "تنوير املنار"منار األنوار حلافظ الدين التقي, سامه  , ورشحاحلكمة
: ينظر. (واتح الرمحوت يف رشح مسلم الثبوت, يف أصول الفقه, وفالعلوم يف املنطق

 . )٦٦٩/ ٣فني, معجم املؤل
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, ن عبد الغني بن ويل اهللا الدهلوي, إسامعيل بهو رئيس الوهابية يف اهلند, وجمددها  )  ١(

. ة معروفة بالعلمييزهـ يف أرسة عز١١٩٣ربيع الثانى / ١٢ولد يف دهلي يف 
عن املذهب  , ولكنه إنحرفعلم احلديث, درس عىل الشاه عبد العزيزوباألخص يف 

بد الوهاب النجدي يف ترجم أفكار حممد بن ع .خراحلق فيام بعد, واختذ طريقا آ
ق املسلمني يف هذه الديارو ,"تقوية اإليامن"كتاب سامه  , وحال بينهم وبني به فرَّ

, ارخيهم القائم عىل املحبة واألدب, وقام بإحيا حركة التكفري, حتى مل ينج منه أبوهت
ذي قعدة سنة  ٢٤ الكوت يفقتل يف با ., وال جده, بل خالف مجيع أسالفهوال عمه
 ). ٨ – ٥: , ص"تقوية اإليامن"ينظر ترمجته يف مقدمة كتابه . (هـ١٢٤٦

الشيخ أمحد بن الشيخ عبد األحد بن الشيخ زين  وهو "األلف الثاين جمددَ "به  ريدي  ) ٢(
ر العلامء يف شبه القارة وهو من كبا >من ذرية سيدنا عمر بن اخلطاب , العابدين
من والية بنجاب  "رسهند" م يف مدينة١٥٦٤هـ املصادف ٩٧١ , ولد يف سنةاهلندية

النقلية من أبيه الشيخ عبد , ثم تلقى العلوم العقلية والرشقية, حفظ القرآن الكريم
, وخدم اإلسالم , كام أخد العلوم اإلسالمية من العلامء املتخصصني يف عرصهاألحد

 ملفوظاته القيمة: من آثارهإىل األمة اإلسالمية مؤلفات قيمة, ف, وقدم واملسلمني
دمة املثالية التي واخل. التي تضم يف دفتيه علوما ومعارف, وسلوكا وإرشادات قيمة

, عىل يد امللك املغويل حممد أكرب أنه ملا انترش الفكر اإلحلادي يقام هبا الشيخ, ه
د , وأرشد املسلمني اهلنوتصد له, وقام باجلهاد األكرب, فدحض األفكار اإلحلاديةف

توجيهاته الرشيدة , وفند النظريات الالدينية بالطريق اإلسالمي القويم املتوازنإىل 
, ومل يزل يشتغل طوال حياته يف خدمة الدين احلنيف بالدعوة وجهوده اجلبارة

. صفر املظفر/ ٢٩هـ من ١٠٣٤يف سنة , حتى توفواإلرشاد وبالتصنيف والتألي
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 الشهادة ظل , ويف عاملظلملسو هيلع هللا ىلص مل يكن له : ()١٠٠كتوب امل(الثالث من مكتوباته 
فكيف يتصور له ظل  ملسو هيلع هللا ىلص, وملا مل يكن ألطف منه كل شخص ألطف من شخص

 .)١( )امتيعليه وعىل آله الصلوات والتسل –
تعـاىل, لواجبـه  أن يكـون ظـل كيف يمكـن: ()١٢٢املكتوب (وقال يف 

ظـل  ملسو هيلع هللا ىلص, وملا مل يكن لـه شائبة عدم كامل لطافته يءُ والظل يوهم توليد املثل وينب
وصـىل اهللا تعـاىل عليـه  ,وعـىل لـرب حممـد جـلّ  للطافته, فكيـف يكـون ظـل

 .)٢(!)وسلم
الرشيفة عن إمام أهل السنة سيدنا اإلمام  "مطالع املرسات"جاء يف : أقول

, والـروح النبويـة ه تعـاىل نـور لـيس كـاألنوارأن..: (# أيب احلسن األشعري
ده بحديث بأن رسول ثم أيّ  ,)٣( )القدسية ملعة من نوره واملالئكة رشر تلك األنوار

 ). ءلق اهللا نوري ومن نوري خلق كل يشأول ما خ: (قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

                                                                                                                   
إ سالمك ببلرش, دهلي, اهلند, : مسعود, م األلف الثاين للدكتور حممدجمدد : ينظر(

   .)م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣

أللف الثاين الشيخ أمحد الرسهندي, مكتوبات اإلمام الرباين حرضة املجدد ا: ينظر  )  ١(
د النقشبندي, مطبوعة رضا أكاديمي, ممبئي سنة موالنا حممد سعيد أمح: ترمجة
 .  ٩٣/ ٣م, ٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧

 .١٥٥/ ٣سه, املصدر نف: ينظر    )  ٢(
 . ٢٥٤: مطالع املرسات, ص     ) ٣(



 
٩٩ 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصالتـي خلقـت بواسـطة النـور املحمـدي  ,وملا كانت املالئكة بال ظـل
هاً  ملسو هيلع هللا ىلصفكيف ال يكون النبي  نَزَّ ن العجـب أن ومـ! من الظل وهو أصـل النـور مُ
 ملسو هيلع هللا ىلصويكون املصطفى  ,ملسو هيلع هللا ىلصقوا من نور املصطفى لِ , وهم خُ تكون املالئكة بال ظل

 !وقد خلق من نور اهللا? ,صاحب ظل
أصابع ال يضع فيـه  أربعقدر جاء يف احلديث أنه ال يوجد يف السامء مكان 
وصـل إلينـا ضـوء الشـمس أو  ملك جبينه يف السجدة فلو كان للمالئكة ظل ملا

. رلعله يصل فكأنه أضواء خافتة تتصفى من داخل األشجار الغناء يف ظالل النو
ن املالئكة التي هي ألطف اخلالئق, بل ال ظـل وإنه ال يوجد الظل للنار فضال ع

من هـواء السـطح األعـىل  , وال ظل هلواء عامل النسيم الذي هو أكثر كثافةً للهواء
, بل هنالك يف اهلواء ذرات بـاآلالف وبمئـات اآلالف بداضوء أم يكن اللفال وإ

, والشمس تصل املجهر وبعضها بدونه, هذاوأنواع من احليوانات التي قد تر ب
 .لشباك حيث ال ظل لكل هذه األشياءمن ا إىل بيت مغلق نافذةً 

كل هذا وذلك يقبلونه ولكنهم بأي قلب يقبلون لطافة جسم حممد رسول 
 !دس بأنه مل يكن له ظل?األقملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

رُ لصغر حجم هـذه الـذرات واحلي! دع هذا وانـات ولكنـك مـاذا فقد تربِّ
? يف هذا اجلسم العظيم الذي حييط األرض كلها وفيها قطعة مثل تقول يف السامء

مـرة, عـىل األقـل أرينـا  الذرة أكرب من كرة األرض ثالث مائة وست وعرشـين
 . تر وجه النهار إىل يوم القيامة بأن? كال لو كان هلا ظل ملا حظيت ظلها
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, ي نـراه بأعيننـا هـو السـامء األوىل, نعم هذا هو السقف األزرق الذنعم
óΟ﴿ :ا الذي خيربنـا القـرآن الكـريم عنـه, قـال تعـاىلوهذ n= sù r& (#ÿρãÝàΖtƒ ’ n< Î) Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# 

ôΜ ßγ s% öθsù y# ø‹ x. $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ $tΒ uρ $oλm; ⎯ÏΒ 8lρãèù  ﴾]تعــاىل وقولــه. ]٦: ق : ﴿$yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ 

š⎥⎪ÌÏà≈ ¨Ψ= Ï9 ﴾ ]١٦ :احلجر[. 
, بـل هـو ليونان من أن الذي نراه ليس فلكاوإن تعرتف بسخافة فالسفة ا

الظـل هلـذا اجلسـم  عبارة عن كرة بخارية أيضا حيصـل مقصـدنا بأنـه ال يوجـد
مرتـديا رداء  , وأن تقـولأو حمط البخـار ,السامء: سواء تقول ,العظيم العنرصي

مرئـي  ءوالذي نراه موهوم حمض, ويش ء,يشكفر اهليئات اجلديدة بأن السامء ال 
كـر السـامء وأنـت تـؤمن بكتـاب , ولكنك كيف تنء آخرال حقيقة له, فهذا يش

 ! ?ساموي
وبالتايل ملا ثبت بالدليل القاهر أنه ليس من الرضوري أن يكـون للجسـم 

عـة مثـل يموهوم مستبعد خـالف الطبلبوس بزي العنرصي ظل فقد ثبت أنك م
, وإال فام وجه الرفض أو الكالم فيام أثبته األئمـة الكـرام مـن فضـيلة الطبيعيني

 ;ليس هذا إال مرض القلبو, من طبقة, وال مانع هلا عقال ونقال طبقةً  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 مريض القلـب الـذي حـرم مـن سو ملسو هيلع هللا ىلصألنه ال ينكر فضائل حممد رسول اهللا 

, املسـكني يفتح اهللا صدره للقبـول والتسـليم فال "إلسالمح صدره ليرش"نعمة 
, كأنام يصعد يف السامء, وقلبـه يضـيق كأنـه قـرب كـافرجيعل صدره ضيقا حرجا 
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اهللا الـرجس  , كذلك جيعللة يقفز متقطعا كأنه يمسك السامءوكبده املنكر للفضي
 .ىل أعلماهللا سبحانه تعا, وعىل الذين ال يؤمنون, والعياذ باهللا رب العاملني
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 .القرآن الكريم •
ري أيب احلسن عز الدين ابن األث: أسد الغابة يف معرفة الصحابة, تاليف •

والشيخ عادل  ,الشيخ عيل حممد معوض: عيل بن حممد اجلوزي, حتقيق
, دار الكتب هـ١٤٢٤/   م٢٠٠٣: أمحد عبد املوجود, الطبعة الثانية

 .وتالعلمية, بري
بيته الطاهرين وفضائل أهل  ملسو هيلع هللا ىلص إسعاف الراغبني يف سرية املصطفى •

طبوع هبامش نور األبصار للشبلنجي, دار إحياء , املللشيخ حممد الصبان
 .الرتاث العريب, بريوت, لبنان

نقله للشيخ عبد احلق املحدث الدهلوي, أشعة اللمعات رشح املشكاة,  •
: سعيد أمحد النقشبندي, نرشهموالنا حممد : من الفارسية إىل األردية

 . م١٩٨٨, االعتقاد دار النرش, دهلي, أكتوبر
خلري الدين الزركيل, دار العلم للماليني, ) قاموس تراجم(األعالم  •

 .م٢٠٠٥, سنة بعة السادسة عرش,طال, بريوت
ستاذ مشتاق أمحد شاه لأل ,رضا خان وأثره يف الفقه احلنفي اإلمام أمحد •

ة حتقيقات اإلمام أمحد رضا, كراتيش, دارإ: بن نادر شاه, نرشه
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨
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 .ار املحمدية للشيخ يوسف النبهاين, املطبعة األدبية, بريوت, لبناناألنو •
لدين إسامعيل بن كثري الفداء احلافظ عامد ا أيب: البداية والنهاية, تاليف •

 :, الطبعة األوىلحيان براز أيب: حتقيق ,)هـ٧٧٤ – ٧٠٠: ت(الدمشقي 
 .م, دار أيب حيان, القاهرة١٩٩٦

 . الدياربكريتاريخ اخلميس للعالمة حسني بن حممد بن احلسن  •
: ت(تذكرة احلفاظ لإلمام شمس الديم حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي  •

الشيخ زكريا عمريات, دار الكتب العلمية, : وضع حواشيه ,)هـ٧٤٨
 .هـ١٤١٩/م١٩٩٨ :بريوت, الطبعة األوىل

الطبعة  ,السيد الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين: يفالتعريفات, تأل •
 . دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان ,)م١٩٨٨( سنة الثالثة

اإلمام احلافظ شهاب الدين : هتذيب التهذيب يف رجال احلديث, تاليف •
 ,)هـ٨٥٢: ت(عيل بن حممد بن حجر العسقالين أيب الفضل أمحد بن 

. والشيخ عيل حممد معوض بد املوجودالشيخ عادل أمحد ع: حتقيق
 . دار الكتب العلمية, بريوت, م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥: الطبعة األوىل

اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى بن  •
 سنة , الطبعة األوىلأمحد حممد شاكر: سورة الرتمذي, حتقيق ورشح

 . دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان ,)م١٩٨٧(
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حاشية  ,اإلمام أمحد رضا خان عىل رد املحتار للشامي جد املمتار حاشية •
 .مطبوعة كراتيش, باكستان ,)م١٩٨٥( :, الطبعة الثانيةالدر املختار

, طحطاوي, دار املعرفةالاملختار للعالمة  حاشية الطحطاوي عىل الدر •
 . بريوت

غني بن إسامعيل احلديقة الندية رشح الطريقة املحمدية للعالمة عبد ال •
 .هـ١٢٩٠:سنة الطباعة , الدمشقي, مرصالنابليس

العلامء حممد ظفر الدين  مللك) اإلمام أمحد رضا(حيات أعىل حرضت  •
 .م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٤, رضا أكاديمي, ممبئي: البهاري, اهتم بنرشه

, الطبعة ية لإلمام أمحد رضا خان الربيلويالدولة املكية باملادة الغيب •
 .ور, باكستانمؤسسة رضا بمدينة اله) م٢٠٠١( :األوىل

لإلمام أمحد رضا خان  "بساتني الغفران"الديوان العريب املوسوم بـ  •
املحفوظ,  األستاذ حازم حممد أمحد عبد الرحيم: الربيلوي, مجعه ورتبه

 .)م١٩٩٧(الهور, باكستان, سنة الطباعة 
 :ت(أليب سامل عبد اهللا العيايش ) ماء املؤائد(الرحلة العياشية  •

دار املغرب بالرباط, مصورة  ,)م١٩٧٧( :لثانيةالطبعة ا ,)هـ١٠٩٠
 .باألوفسيط

 ,)قدس اهللا رسه(رس األرسار للشيخ العارف باهللا عبد القادر الكيالين  •
 .حيدر آباد, اهلند "جازإع"مطبعة 
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: ت(سليامن بن األشعث أيب داؤد السجستاين : سنن أيب داؤد, تأليف •
 .ار الفكر, بريوتحممد حميي الدين عبد احلميد, د: حتقيق) هـ٢٧٥

موالنا بدر الدين : تأليف ,)اإلمام أمحد رضا(سوانح أعىل حرضت  •
املكتبة النورية الرضوية,  ,)م١٩٨٧( :, الطبعة السابعةأمحد القادري

 .سكهر, باكستان
) هـ١١٢٢: ت( رشح العالمة حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين •

املطبعة  ,)هـ١٣٢٥( :وىل, الطبعة األعىل املواهب اللدنية للقسطالين
 . األزهرية بمرص

. )هـ٢٥٦: ت(عبد اهللا حممد بن إسامعيل  أيب :صحيح البخاري, تاليف •
 هـ١٤٢١ :سنة الطباعة ,, القاهرةاملكنز اإلسالميمطبوعة مجعية 

 .م٢٠٠١/
حممد : حتقيق ,)هـ٢٦١: ت(مسلم بن احلجاج : صحيح مسلم, تأليف •

 .اث العريب, بريوتفؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرت
وية بن شهردار بن أيب شجاع شري: الفردوس بمأثور اخلطاب, تأليف •

, السعيد بن بسيوين زغلول: حتقيق ,)هـ٥٠٩ :ت( شريويه الديلمي
 .دار الكتب العلمية, بريوت ,)م١٩٧٦( :الطبعة األوىل

للدكتور حسن ) العطايا الرضوية يف املسائل الرشعية(فقيه اإلسالم  •
 .)م١٩٨١( :, سنة الطباعةمطبعة تاج, إله باد, اهلند, رضا, بتنه
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 ,)هـ١٣٥٦( :, الطبعة األوىلقدير للعالمة عبد الرؤوف املناويفيض ال •
 .املكتبة التجارية الكرب, مرص

ن أيب عبد القصيدة اهلمزية يف مدح خري الربية لإلمام الشيخ رشف الدي •
 .)م١٣٥٧( , سنةطباعة مرص ,)هـ٦٩٦: ت(اهللا حممد البوصريي 

تهر من األحاديث عىل ألسنة كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اش •
 ,)هـ١١٦٢: ت(عيل بن حممد العجلوين اجلراحي إسام: الناس, تأليف

 .مؤسسة الرسالة, بريوت) هـ١٤٠٥(الرابعة  الطبعة
اخلصائص "ئص احلبيب, املعروف بـ كفاية الطالب اللبيب يف خصا •

ت(ين عبد الرمحن السيوطي الل الدأليب الفضل ج "الكرب :
 :, والطبعة الثانيةحيدر آباد دكن ,)هـ١٣٢٠(الطباعة األوىل  ,)هـ٩١١

 .بغداد, العراق) م١٩٨٤(
إسالمك ببلرش, دهلي, : األلف الثاين للدكتور حممد مسعود, مجمدد  •

 .م٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٣, اهلند
كي مد بن السيد علوي املالالسيد حم: حممد اإلنسان الكامل, تأليف •

مركز أهل السنة بركات رضا,  ,)م٢٠٠١( :, الطبعة األوىلاحلسني
 .فوربندر, غجرات, اهلند
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ن أيب عبد اهللا حممد املخترص يف رشح الربدة لإلمام الشيخ رشف الدي •
مركز  ,)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢( :الطبعة األوىل ,)هـ٦٩٦ :ت(البوصريي 

 .)اهلند(أهل السنة بركات رضا, فوربندر, غوجرات, 
مطبوعة املكتبة النورية  ,ة للشاه عبد احلق املحدث الدهلويالنبو مدارج •

 .الرضوية, سكهر, باكستان
, املدح النبوي بني الغلو واإلنصاف للسيد حممد بن علوي املالكي •

 ,)اهلند(, غجرات رضا, فوربندر , بركاتمركز أهل السنة: نرشه
 . م٢٠٠١/هـ١٤٢٢: الطبعة األوىل

دار الكتب , ة املصابيح ملال عيل القاريمشكا مرقاة املفاتيح رشح •
 .العلمية, بريوت

لإلمام العالمة حممد مهدي مطالع املرسات بجالء دالئل اخلريات  •
 . )م١٩٨٠(, , بمرصبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده, مطالفايس

عمر رضا : تاليف ,)اجم مصنفي الكتب العربيةتر(ومعجم املؤلفني  •
 /م١٩٩٣: ريوت, الطبعة األوىللة, بالكحالة, مؤسسة الرسا

 .هـ١٤١٤
: ن األحاديث املشتهرة عىل األلسنة, تأليفاملقاصد احلسنة يف بيان كثريم •

 ,)هـ٩٠٢: ت(اوي اإلمام الشيخ شمس الدين بن عبد الرمحان السخ
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 :, الطبعة األوىلصححه وعلق حواشيه, عبد اهللا حممد الصديق
 .دار الكتب العلمية, بريوت ,)م١٩٨٧(
بن أيب بكر  اهب اللدنية باملنح املحمدية للعالمة أمحد بن حممداملو •

, الطبعة برشح العالمة الزرقاين) هـ٩٢٣: ت(اخلطيب القسطالين 
 .األزهرية بمرصاملطبعة  ,)هـ١٣٢٥( :األوىل

, دراسة فنية وأسلوبية ي عند الشيخ اإلمام أمحد رضا خانالنثر الفن •
إدارة حتقيقات : البخاري, نرشه  السيد عتيق الرمحن شاهلألستاذ قايض

 .م٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤اإلمام أمحد رضا, كراتيش, 
نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر لعبد احلي اللكنوي, املتوىف سنة  •

 /هـ١٤٢٠: م, بريوت, الطبعة األوىلدار ابن حز: هـ, نارش١٣٤١
 .م١٩٩٩

خ مؤمن بن الشي: تأليف ,ملسو هيلع هللا ىلصنور األبصار يف مناقب بيت النبي املختار  •
 .حسن مؤمن الشبلنجي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت

. د: هدي الكتاب املبني وغلو الغاليني, تأليفالنور املحمدي بني  •
دار حسان للنرش  ,)هـ١٤٠٧( :, الطبعة األوىلعداب حممود احلمش

 .والتوزيع, الرياض
 .شعرايناليواقيت واجلواهر لإلمام عبد الوهاب ال •
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 ٤            هداء                   اإل
 ٥            كلامت الشكر واالمتنان 

 ٦                                      تقريظ الشيخ عارف مجيل املرصي
 ٨                         تقديم األستاذ الدكتور رشيد عبد الرمحن العبيدي

 ١٢          للمرتجم ثانيةمقدمة الطبعة ال
 ١٧          مرتجم لل وىلمقدمة الطبعة األ
 ٤٢              السوال األول
 ٥٢              السوال الثاين 

 ٥٥              السوال الثالث 
 ٥٧              السوال الرابع 

 ٧٩              السوال اخلامس 
 ٨٨        تقريظ املصنف العالم عىل كتاب العلوي 

 ١٠٢                         مصادر البحث والتحقيق
  ١٠٩١٠٩              املحتوياتاملحتويات



 
١١٠ 

 

    صدر حديثاصدر حديثا
אא  


אאאא
 

אא 
   القادري خان رضا أحمد اإلمام

  )نور اهللا مرقده(
  )م ١٩٢١/  ١٨٥٦= هـ ١٣٤٠/هـ ١٢٧٢(

 
  ديالبغدا خان أحمد أنوار الدآتور

 

  א א  אא א   
 )اهلند(ببلدة مجدا شاهي, بستي, يو يب 
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 سيصدر قريبا 
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 سيصدر قريبا 
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 وتعليقترمجة وتقديم 
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